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Pano realizada no período de 
1984 até 1992. 
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APRESENTA\:ÁO 

O pesquisador que se sente motivado a trabalhar com grupos indí
genas, certamente, está movido pelo desejo de desfrutar do convívio de 
pessoas, cujo saber difere do seu, e com elas trocar conhecimento sobre 
a parcela do universo ainda nao conquistada por ele ou pelo grupo. 

O lingüista que toma para si a tarefa de escrever urna língua indí
gena deseja ter acesso a língua que engloba o imaginário dos índios que 
a falam. O acesso a esse bem dependerá de um corpus lingüístico, cons
truído em lento trabalho de campo, de onde ele vai extrair a essencia da 
língua em estudo através da fascinante tarefa de anáHse dos dados. Essa 
é urna forma de o lingüista devolver ao grupo a parcela do seu saber. 

Muito antes de poder encontrar o grupo que certamente o moti
vou para esse tipo de trabalho, porém, o lingüista que pretende descre
ver urna língua indígena brasileira depara-se com dois problemas cru
ciais: um projeto convincente e um levantamento bibliográfico. 

Um projeto claro e bem definido deve ser encaminhado as agen
cias de fomento a pesquisa, muito antes da visita ao campo, para con
vence-las de que o trabalho do pesquisador é sério, viável e que ele tem 
capacidade para executá-lo; só depois de aprovado o projeto o pes
quisador será autorizado a realizá-lo e poderá receber ajuda financeira 
para tal. Portanto, para fazer um projeto, é imprescindível fazer um le
vantamento bibliográfico prévio. 

O levantamento bibliográfico é, assim, a base de todo o trabalho 
científico , a "introdu~ao" necessária ao trabalho propriamente <lito. É 
no levantamento bibliográfico que o pesquisador vai se orientar para 
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saber como proceder, como tras;:ar os limites do que vai fazer, quem já 
trabalhou com determinado grupo, onde, o que, quando e quanto do
cumentou e até que ponto exauriu assuntos. 

o levantamento bibliográfico é urna tarefa bem difícil para quem 
se propoe a descrever línguas indígenas brasileiras. O que foi docu
mentado está muitas vezes disperso e nem se sabe onde consultar. Há 
muitos grupos n1encionados por viajantes sob nomes diversos para o 
mesmo grupo, ou sob um nome para vários grupos, ou ainda grupos 
que nunca foram registrados. 

As notícias sobre as línguas que os índios falavam, ou que talvez 
ainda falem, quando documentadas, sao quase sempre dados assiste
máticos anotados segundo a interpretas;:ao da coleta. 

Reunir o que existe sobre um grupo indígena a ser estudado é o 
trabalho que antecipa a descris;:ao ou qualquer outro estudo científico 
sobre índios. O livro de Maria Suelí de Aguiar vem amenizar a árdua 
tarefa primeira do pesquisador em línguas indígenas brasileiras. Mes
mo que a autora nao tenha tido a pretensao de fazer referencias sobre 
todas as línguas indígenas faladas no Brasil, pois seu levantamento res
tringe-se a família lingüística Pano, ela fomece urna bibliografía que 
pode levar a outras fontes bibliográficas. 

O livro está dividido basicamente em quatro tipos de informas;:ao, 
cada um precedido por nota introdutória. A primeira parte enumera as 
obras gerais sobre os pavos Pano; a segunda parte contém as referen
cias sobre a família lingüística Pano - sem limites de fronteiras políti
cas; a terceira parte tem informas;:oes sobre cada língua classificada co
mo Pano: trinta línguas ao todo, com pequena introdus;:ao a cada urna 
delas, em que há indicas;:oes sobre o povo que a fala; e a quarta parte 
fornece referencias bibliográficas pertinentes aos grupos indígenas 
Pano. Cada entrada, livro ou documento, além da bibliografía, contém 
informas;:oes sobre o conteúdo, local de consulta e área de conhecimen
to envolvido. No final, há ainda um índice de autores. O livro de Maria 
Suelí de Aguiar, se nao esgota todas as informas;:oes sobre as línguas 
Pano, vem le1nbrar a um segmento específico da comunidade científica 
quanta falta faz este tipo de publicas;:ao para apoio de seu trabalho. 

Adair Pimentel Palácio • 

" Universidade Federal de Pernambuco/Universidade Federal de Alagoas. 

16 

PREFÁCIO 

A realizas;:ao <leste trabalho, voltado a bibliografía, deve-se a um 
conjunto de fatores que, no decorrer dos anos, foi mostrando a neces
sidade e a importancia de sua concretizas;:ao. Durante esse te1npo, tive 
oportunidade de me envolver com grupos indígenas e de estar em con
tato com algumas línguas, o que me deixou a cada dia mais interessada 
nas questoes que envolviam grupos e línguas Pano. 

Esta pesquisa teve seu início através do Proje to Rondon, em maio 
de 1984, no estado do Acre, quando contatei o gn1po Katukina do 
Olinda, município de Cruzeiro do Sul. 

O ponto de partida dessa tarefa foi constatar a existencia de um 
grupo indígena, cujo nome era usado para nomear vários outros. Com 
esse precedente, tornou-se difícil saber a qual dos grupos indígenas os 
materiais encontrados nas bibliotecas e arquivos se referiam. Um outro 
problema, mais grave ainda, era a escassez de informas;:óes bibliográfi
cas. 

A pesquisa bibliográfica sobre a família lingüística Pano, que aquí 
apresento, teve quatro fases: 

Primeira: Contato com grupos Katukina-Pano; bolsa de inicias;:ao 
científica (1984-1985); 

Segunda: Mestrado (dissertas;:ao acompanhada de levantamento 
bibliográfico/ 1986-1988); 

Terceira: Pesquisa bibliográfica no Peru (set.-dez., 1988 e jan.
fev., 1989); 
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Quarta: Pesquisa bibliográfica no Brasil (jun.-jul., 1990). 

Considerando que essas quatro fases foram de fundamental im
portancia para a realiza~ao do trabalho, passo a comentar de forma re
sumida cada urna delas. 

Primeirafase (1984-1985) 

E1n 1984, comecei a fazer trabalho de campo de lingüística junto 
a um grupo indígena chamado Katukina (do Olinda); mais tarde soube 
que somente no estado do Acre havia tres grupos com esse mesmo 
nome. Quando verifiquei, através de dados lingüísticos, que todos eles 
eram falantes de língua Pano, decidi fazer um estudo bibliográfico so
bre os grupos Katukina da família Pano. O primeiro lugar onde come
cei a pesquisar foi no Museu Nacional do Río de Janeiro, mas, nao ten
do encontrado material sobre o assunto, logo decidí ampliar o tema e 
passei a buscar materiais sobre línguas Pano em geral. 

Apesar do pouco material bibliográfico conseguido, solicitei urna 
bolsa de inicia~ao científica a Fapesp, em 1985, propondo-me a fazer 
urna análise morfológica de urna das línguas Katukina, sobre a qual eu 
havia coletado dados lingüísticos e realizado urna análise fonológica. 

Segunda fase (1986-1988) 

Iniciei o mestrado em lingüística, na Unicamp, trabalhando com 
a mesma língua, a Katukina. Continuando a coleta de material biblio
gráfico, soube que havia um órgao americano chamado New Tribes, 
ou seja, MNTB (Missao Novas Tribos do Brasil), que trabalhava com 
grupos de línguas Pano, mas os materiais produzidos por essa institui
\:ªº nao eram divulgados por motivos ideológicos próprios da missao. 
Soube tambétn que o ILV trabalhava com línguas Pano no Peru . 

Esses dados serviram-me para saber da existencia de materiais 
sobre a família Pano publicados pelo ILV, como também por outras ins
titui\:Oes. Nessa mesma ocasiao, conseguí um artigo da Fran~a datado 
de 1924 sobre os Katukina do Gregório, o qual me deu maiores ele
mentos sobre a existencia de materiais. 
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Terceirafase (set. -dez., 1988 e jan.-fev., 1989) 

Esta fase está relacionada com a aprova~ao do meu projeto de 
levantamento bibliográfico, pela Capes, possibilitando-me pesquisar 
durante seis meses no Peru. O resultado dessa pesquisa superou as 
minhas expectativas tanto pela quantidade quanto pela qualidade de 
rnaterial bibliográfico encontrado nos lugares que tive oportunidade 
de visitar, principalmente a Biblioteca Nacional de Lima, o Museo 
Nacional de Antropología y Arqueología del Perú, o Centro de 
Investigación de Lingüística Aplicada e a Hemeroteca de la Universidad 
Nacion'al Mayor de San Marcos, além das bibliotecas do Instituto 
Lingüístico de Verano, em Yarinacocha, e do Centro Amazónico de 
Antropología y Aplicación Práctica, em Lima. 

Quartafase (jun.-jul., 1990) 

Esta última fase da pesquisa foi realizada no Brasil; nela contei 
como apoio da Fapesp. Tive oportunidade de coletar importantes ma
teriais bibliográficos e conhecer bibliotecas e arquivos muito valiosos 
como: Centro de Pesquisa do Museu Goeldi, Museu do Índio, Museu 
Nacional e outros. 

Um outro passo importante nessa fase foi a estrutura~ao doma
terial coletado, que se fazia necessária para a conclusao do trabalho, e 
devolu~ao do material as institui~oes visitadas. 
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INTRODU~AO 

A organiza\:ªº de dados bibliográficos é necessária para qualquer 
pesquisa. Isso porque a bibliografia é urna fonte de consulta que 
fornece urna visao geral dos trabalhos desenvolvidos sobre um deter-
1ninado assunto. No que se refere a presente bibliografia, ela pretende 
ser um ponto de referencia que mostre a situa~ao atual de cada grupo 
indígena de língua Pano, quanto a popula~ao, bilingüismo, grau de 
contato, história a partir do contato comos nao-índios até os días atuais. 
Além desse quadro sobre os grupos Pano, ela poderá servir como fonte 
de consulta para a localiza~ao de materiais bibliográficos já produzidos 
sobre a língua e/ ou o grupo indígena. 

Nao tenho a pretensao de fornecer todas as fontes bibliográficas, 
mas mostrar que existe urna quantidade razoável de materiais sobre a 
fa1nília e as línguas Pano. Neste livro, apresento basicamente apenas 
aquelas que foram possíveis verificar pessoalmente-e que, com certeza, 
ajudarao outros pesquisadores interessados em trabalhar com línguas 
desta familia. Em outras palavras, espero que este livro seja útil sobre
tudo aos pesquisadores de línguas Pano que ainda estao come~ando 
ou estao por come~ar seus trabalhos coma língua Pano do Brasil, do 
Peru ou da Bolívia. 

Nesse sentido a tarefa de se fazer um levantamento bibliográfico 
constituí, sem dúvida, um trabalho lento e pouco original, mas os re
sultados desse tipo de pesquisa viabilizam o estudo dos pesquisadores, 
otimizando seu tempo e parte de seu trabalho "bra~al" . 

As línguas Pano do Brasil sao ainda pouco conhecidas em com-

21 



para<;ao aquetas do Peru e da Bolívia. O levantamento do ~a~erial ,.b.i
bliográfico evidencia a pouca aten<;ao dada, em nosso pa1s, a famtha 
Pano. Quero crer que este livro vá incentivar e viabilizar um maior 
número de estudos sobre as línguas e os gn1pos indígenas Pano. 

Referencias bibliográficas sobre os povos indígenas do Brasil sao 
registradas na Bibliografia Critica da Etnología Brasileira de Baldus 
(1954, 1968) e Harttman (1984). Em 1987, apareceu urna bibliografía et
nológica muito ampla sobre os Guarani (Meliá, Saul e Muraro). Pelo 
que sabe1nos, essa é a única bibliografia que trata de urna só família 
lingüística já publicada até agora no Brasil. Bibliografías que tratam dos 
grupos indígenas da América do Sul podem ser encontradas em 
Stewart (1948), Mason (1950), O'leary (1963), Pottier (1977, 1978), 
Tovar e Tovar (1984), entre outras. O Peru é, talvez, o país em que há 
mais publica<;oes de levantamento bibliográfico sobre as línguas e gru
pos indígenas localizados naquele país. [Ver, por exemplo, Carrión 
Ordeñez (1972), Schwab (1936, 1938, 1942), Calixto Méndez (1985) 
Levistre Ruiz (1982), d'Ans (1970), Chavarría (1983), Wise (1986).] 
Esses trabalhos incentivaram-me a fazer um levantamento bibliográfi
co da família Pano que compreendesse, inicialmente, materiais encon
trados nas bibliotecas do Peru e do Brasil. 

Apesar de estar otimista por concluir este livro, fiquei pesarosa 
por nao ter podido realizá-lo de forma muito satisfatória. Um dos mo
tivos foi a impossibilidade de visitar algumas bibliotecas e arquivos, co
mo a Biblioteca do Convento Santa Rosa de Ocopa (Huancayo, Peru) 
e centros de pesquisa na cidade de !quitos (Peru) . Talvez, em outro 
mo mento, possa visitar esses lugares, bem como as bibliotecas na 
cidade de La Paz (Bolívia). 

De qualquer forma, este livro precisava ser concluído e gostaria 
de compartilhar os resultados de minha pesquisa bibliográfica com 
outros pesquisadores. Espero, sobretudo, contribuir com os "panólo
gos" brasileiros dando-lhes a conhecer o material que levantei ao lon
go de muitos meses de pesquisa. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

O material bibliográfico está apresentado segundo a ABNT 
(Associa\:aO Brasileira de Normas Técnicas). O mesmo foi organizado 
em quatro partes básicas: 

1. Bibliografia Histórica: Constituí-se de documentos que de al
guma maneira informam sobre a regiao que é tradicionalmente con
siderada Pano. Sao, basicamente, re latos de viagens que contam os 
contatos dos indígenas com aventureiros, extrativistas ou mis
sionários. 

2. Bibliografia Pano: Ilustrada com um mapa da América do Sul, 
destacando os países onde estao localizados os grupos Pano. Urna 
breve história da família lingüística Pano, apresentando os materiais 
bibliográficos que dizem respeito a essa família lingüística de modo 
mais específico. 

3. Bibliografia das línguas Pano: Contém tres mapas: 1. Pen1, 2. 
Bolívia e 3. estados do Acre, Amazonas e Rondónia; todos os mapas 
traze1n o nome e o local dos grupos de línguas Pano. Material biblio
gráfico agrupado por língua; o início de cada bibliografia tem um breve 
histórico do grupo. Introduzindo essa parte, há um comentário sobre a 
classifica<;ao lingüística e urna justificativa para a inclusao e exclusao 
de línguas no presente trabalho. 
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4. Referencias: Material exclusivamente de referencia bibliográfi
ca, bem corno aqueles que podem ser considerados como fonte biblio
gráfica por trazer urna bibliografía relevante para a pesquisa sobre os 
Pano. 

Quanto a apresentac;ao de cada referencia bibliográfica, ela será 
brevemente comentada, depois, o nome de alguns dos locais onde 
pode ser encontrada e, lago abaixo, a área de conhecimento da qual 
1nais se aproxima. 

No final, serao reapresentados todos os autores referidos no livro 
em orde1n alfabética, indicando o(s) número(s) da(s) página(s). 

SIGLAS USADAS 

AL E M: Associac;ao Lingüística Evangélica Missionária; 
CAAAP: Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica; 
CALAP: Centro Atnazónico de Lenguas Autóctonas Peruanas 

"Hugo Pesce"; 
CAP ES: Coordenac;ao de Aperfeic;oamento de Pessoal de Ensino 

Superior; 
CE DI: Centro Ecumenico de Documentac;ao e Informac;ao; 
CEDO C: Centro de Documentac;ao; 
CE N DI E: Centro Nacional de Documentación e Investigación 

Educacional; 
CE N TU R: Centro Turístico Tan credo Ne ves; 
CE TA: Centro de Estudios Teológicos de la An1azonía; 
C I LA: Centro de Investigación de Lingüística Aplicada; 
C I M l: Conselho Indigenista Missionário; 
C I P A: Centro de Investigación y Promoción Atnazónico; 
C PI: Comissao Pró-Índio; 
FA PE S P: Fundac;ao de Amparo a Pesquisa do Estado de Sao Paulo; 
F U NA I: Fundac;ao Nacional do Índio; 
F N P M: Fundac;ao Nacional Pró-Memória; 
I E B: Instituto de Estudos Brasileiros; 
I EL: Instituto de Estudos da Linguage1n; 
I E P: Instituto de Escudos Peruanos; 
1 F CH: Instituto de Filosofía e Ciencias Humanas; 
I I A P: Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana; 
I LV: Instituto Lingüístico de Verano; 
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I NIDE: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Edu-
cación; 

r w Gr A: International Work Group for Indigenous Affairs; 
M N AA P: Museo Nacional de Antropología y Arqueología del Perú; 
p U C: Pontificia Universidad Católica de Lima; 
s I L: Summer lnstitute of Linguistic; 
SINAMOS: Sistema Nacional de la Movilización Social; 
SEAS: Seminário Antropológico de Selva; 
UF P A: Universidade Federal do Pará; 
UNAM: Universidade do Amazonas; 
Un B: Universidade de Brasília; 
UNICAMP: Universidade Estadual de Can1pinas; 
UNIR: Universidade de Rondónia; 
UN M S M: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 
U S P: Universidade de Sao Paulo. 

USP - - -

25 



PARTE 1 

Histórica 

O material bibliográfico apresentado nesta parte diz respeito aos 
grupos Pano, de modo menos específico, e traz informac;óes sobre a 
regiao tradicionalmente considerada Pano. 

Esta parte se preocu,pa em dar um contexto histórico e geográfi
co dos grupos Pano em geral. Estes materiais colaboram coma recons
truc;ao do passado vivido pelos grupos indígenas em conflito ou nao 
com os nao-índios e também com os indígenas de outras etnias. 

Os materiais incluídos sao basicamente relatos de viagens, 
apresentando o contexto em que se deu o contato. Sao relatórios de 
missionários narrando as experiencias vividas durante suas tentati
vas de catequizar os índios da selva, principalmente os da Amazonia 
Peruana. 

Os primeiros contatos dos índios se deram, essencialmente, 
con1 viajantes, alguns deles extrativistas ou missionários. Esses con
tatos resultaram no desmembramento e na desestruturac;ao dos gru
pos indígenas. 

O material bibliográfico geral apontado aqui é de grande valor, 
no sentido de que poderá contribuir no entendimento de um processo 
histórico considerado pouco claro até os dias atuais. 

Esta parte contém também, materiais de classificac;ao de línguas 
e1n famílias, tratando de várias delas de modo geral e nao apenas das 
línguas Pano. 
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ÁGUILA, Víctor M. Pineda del. Antropología lingüística amazónica. 
Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, Lima, t. 81 , p. 25-37, 
1963. 

Apresenta um co1nentário lingüístico-antropológico com a se-
guinte divisao: no Marañón, do Huallaga, Ucayali (língua Amawaca, 
Remo, Sinchi, Kaxinawá Pano, Capanáwa), dorio Napa, do Amazonas 
Peruano, do Puturnayo, do rio Javari, do Purus Qamináwa), do rio 
Madre de Dios e da Amazonia Brasileira. 
. ··/H~, no final do livro, urna discussao sobre as investiga\:óes 

1 mgu1st1cas. 

~iblioteca da Sociedad Geográfica - Lima; 
Areas: Lingüística; Antropologia. 

ÁLV~REZ MALD?NADO, Juan. Relación de la jornada y descubri
miento del n o Maná (hoy Madre de Dios) por juan Alvarez 
Maldonado en 1567. Sevilla: C. Salas, 1899. 54p. 

Narra a história do descobrimento do rio Madre de Dios, que é 
um testemunho e um documento histórico da regiao onde se concen
tram grupos falantes de línguas Pano. 

Biblioteca do CAAAP - Lima· 
/ ' 
Area: História. 

d'ANS, André-Marcel. Les tribus indígenes du Pare National du Manu. 
In: CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS, 39, Lima. 
Actas y Memoria del ... Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1972. 
p. 95-100. 

Info rma sobre grupos da Amazonia Peruana. Há urna parte que 
trata exclusivamente do Madre de Dios. 

Biblioteca do CAAAP - Lima· 
/ ' 
Area: Geografía. 

. . Estudio de comunidades nativas. !quitos: Desarrollo del 
Onente, 1976, cap. 4. 56p. (Proyecto per 73/ 012) 

Fornece dados bibliográficos das comunidades indígenas do 
p . . l . eru, inc us1ve de línguas Pano, e apresenta alguns mapas da regiao. 
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Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Geografia. 

BACHMAN, Carlos]. DeLimaalMadredeDios; apuntes de viaje. Lima: 
La Opinión Libre, 1918. 189p. 

Trata-se de urna narra~ao sobre urna viagem ao rio Madre de 
Dios; apresenta mapas e fotografías da regiao. Entre· outros itens, 
fornece também dados do rio Madre de Dios, das barracas onde os 
caucheiros depositavam o caucho. 

Biblioteca do MNAAP - Lima; 
Áreas: Geografía; História. 

BALLÓN LANDA, Alberto. Los hombres de la selva; apuntes para un en
sayo de sociología aplicada. Lima: Oficina Tipográfica de la Unión 
Nacional de Lima, 1917. 325p. 

Ensaio de sociología que diz respeito a cria~ao do Departamento 
do Madre de Dios; descreve as vías de acesso e as primeiras impressóes 
da regiao. No livro também encontram-se ilustra~óes com fotografías 
da regiao e de nativos. 

Biblioteca do MNAAP - Lima; 
Área: História. 

BERTOLASO STELLA, Jorge. Classifica~ao das línguas indígenas da 
América. Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sao Paulo, 
Sao Paulo, v. 26, p . 25, 28, 75-6, 1928. 

Apresenta as classifica\:óes das línguas ameríndias segundo tres 
importantes estudiosos: Brinton, Trombett e Rivet. Neste trabalho estao 
citadas todas as famílias lingüísticas da América. 

~iblioteca Nacional (Sala de Investigación) - Lima; 
Area: Etnografía. 

BIEDMA, Manuel O. F. M. La conquista franciscana del Alto Ucayali. 
Lima: Milla Bartes, 1981. 192p. 

Trata da conquista do Peru e de sua fronteira oriental reconheci-
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da como regia o de línguas Pano. Em anexo, encontram-se também car
tas de frei Manuel Biedma ao comissário-geral do Peru. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; Latin American Library/ Tulane 
Unive rsity - New Orleans; 

Área: História. 

CABRAL, A. S. Camara et alii. Por urna educafdo indígena diferencia
da . Brasília: FNPM, 1987. lOOp. 

Cartilha que apresenta um relato histórico do contato dos índios 
com nao-índios e a experiencia de ensino junto aos índios dessa mes
ma regiao. Há ilustra9óes com desenhos feítos pelos próprios nativos. 

~iblioteca do IEVUNICAMP - Campinas; Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Areas: História; Educa9ao. 

CARNEIRO DA C., Manuela (org.) História dos índios no Brasil. Sao 
Paulo: Companhia das Letras/ EDUSP, 1992. 612p. 

Contém história indígena, política e legisla9ao indigenista, além 
de dar dados sobre os índios da Alta e da Meridional Amazonia do 

' nordeste, leste e sul do Brasil. Traz, ainda, ilustra96es com fotos de ín-
dios e mapas dando maior relevancia ao material. 

CEDI - Sao Paulo; 
Áreas: História; Etnolingüística; Antropología. 

CASTELLVI, Marcelino, ESPINOZA PÉREZ, Lucas. Propedéutica et
nológica y diccionario clasificador de las lenguas índoamericanas. 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1958. 356p. 

Contém alternativas para o trabalho de campo; estabelece urna clas
sifica9ao das línguas americanas, que é considerada como indolingüística. 

Na terceira parte, encontram-se as fontes e referencias geográfi
cas que contribuem para a classifica9ao das línguas. 

Biblioteca do CAAAP - Lima· 
, ' 
Area: Etnografía. 
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CAVERO EGÚSQUIZA, Ricardo. La.AmazoníaPeruana. Lima: Impren
ta Torres Aguirre, 1941. 144p. 

Apresenta urna história documental sobre a regia.o amazónica. A 
primeira parte é dedicada ao rio Amazonas. Também dedica urna parte 
aos rios Ucayali, Marañen e Maynas. 

Biblioteca da Sociedad Geográfica - Lima; 
Áreas: História; Geografía. 

CHAMBERLAIN, Alexander F. Linguistic stocks of south american indi
ans. Ameri.canAnthropologist, Washington, v.15, n. 2, p . 233-47, 1993. 

Material com informa9óes bibliográficas sobre as famílias lingüís
ticas em geral, sendo a família Pano citada por M. Navarro, Steiner, 
Hestermany e outros; contém também um plano lingüístico da América 
do Sul que está dividido em áreas equivalentes as línguas citadas. 

Biblioteca do IFCH/ UNICAMP - Campinas; 
, I 

Area: Etnografía. 

CHIRIF, Alberto. Ocupación territorial de la Amazonía y marginación 
de la población. América indígena, México, v. 35, n. 2, p. 265-95, 
1975. 

Fornece urna visao geral de como o território do Amazonas foi 
ocupado por nao-índios e da marginaliza9ao e da explora9ao que os 
grupos tribais tem sofrido durante esse processo de ocupa9ao da terra. 

Hemeroteca (La Casona); CAAAP - Lima; 
Área: História. 

CHIRIF, Alberto, MORA, Carlos. Atlas de comunidades nativas. Lima: 
Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, Dirección de 
Organizaciones Rurales, 1977. 248p. 

Informa sobre vários grupos indígenas da Amazonia Peruana; faz 
comentários sobre esses grupos, os quais sao intitulados de minorías 
étnicas. 

Biblioteca Nacional (Sala Perú); CAAAP - Lima; 
Área: Antropología. 
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COSTALES, Alfredo, PIEDAD, C. Amazonía-Ecuador-Pern-Bolívia. Qui
to: Mundo Shuar, 1983. 332p. 

Apresenta dados sobre a regiao amazónica em geral e sobre os 
grupos etnolingüísticos de Equador, Peru e Bolívia. O material está or
ganizado da seguinte maneira: Etno-história das famílias do Amazonas 
e do Pilcomayo; Grupos etnolingüísticos do Amazonas equatoriano, 
peruano e boliviano; e outros itens. 

Biblioteca do CAAAP - Lima· 
, ' 
Area: Etnografia. 

DÁVILA HERRERA, Carlos. Viajes y exploraciones en la Amazonía 
Peruana. 1550-1975. In: SEMJNÁRIODEESTUDIOSANTROPOLÓGl
COS DE LA SELVA. Lima: SEAS/UNMSM, 1985. 85p. 

Contém urna resenha histórica sobre as primeiras pessoas nao
nativas a entrarem na selva peruana, a "conquista" dos nativos, as re
belioes surgidas entre nativos e missionários jesuítas e franciscanos. E 
por último, no século XX (1900-1975), as expedis;:oes científicas perua~ 
nas~ Nesta parte, apresenta-se urna cronología de viagens e explo
ra\:oes. No final, há urna bibliografia referente ao contato dos nativos 
com os nao-nativos. 

Biblioteca do CAAAP - Lima· 
, ' 
Area: História. 

DÁ VILA HERRERA, Carlos, CORBERA MORI, Angel. Lingüística en la 
Amazonía Peruana. Lima: SEAS/UNMSM, 1982. 126p. (Serie 
Cuadernos Ciencias Sociales, 2). 

Os autores abordam a problemática etnográfica da lingüística 
amazónica, a classificas;:ao lingüística da regiao com línguas ainda nao 
classificadas e a autodenominas;:ao dos grupos e bibliografía lingüística 
da Amazonia Peruana. 

Biblioteca do CIWUNMSM· CAAAP- Lima· 
, ' ' 
Area: Etnografía. 
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FIGUEIREDO, Napoleón, AMORIM FOLHA, Maria Elena. Las socie
dades tribales en la Amazonía Brasileña. América Indígena, México, 
v. 36, n.4, p. 937-70, 1977. 

Id. O destino das sociedades tribais na Amazonia Brasileira. Revista 
deCulturado Pará, Belém, v. 18-19, p . 75-110. 

Aponta dados numéricos da popula~ao indígena da regiao 
amazónica e menciona seu contato com elementos de outras culturas. 
Há urna lista dos grupos nativos das regioes do Brasil, distribuídos por 
áreas, sendo a mais importante delas a do Juruá-Purus. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; Biblioteca do Centro de Pesquisa do 
Museu Goeldi - Belém; 

Áreas: História; Geografia. 

FUNDA\:ÁO NACIONAL DO ÍNDIO (Brasil). Informa~oes sobre áreas 
indígenas. Brasília, 1989. 6Sp. 

Faz referencia a todas as áreas e a quase todos os grupos indíge
nas do Brasil. As áreas sao identificadas através do nome dos grupos in
dígenas, de sua língua, família e, ainda, localiza-os geograficamente. 
Essas informas;:ües permitem identificar a área Pano brasileira. 

Arquivo da FUNAI - Manaus; 
Área: Sociología. 

GIRARD, Rafael. Indios selváticos de la Amazonía Peruana. México: 
Libro Mex Editores, 1958. 358p. 

A terceira parte <leste livro contém um escudo comparativo das 
culturas amazónicas e sua vincula~ao histórica com outras culturas. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; Biblioteca do IFCH/ Unicamp -
Campinas; 

Área: Sociología. 

_____ . Panorama etnográfico de la Amazonía Peruana. In: 
INTERNATIONAL CONGRESS OF AMERICANISTS, 33. Actas ... 1959. 
V. 2, p. 510- 19. 

Apresenta impressoes de viagem de pesquisa etnográfica pela 
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Amazonia Peruana. Mostra acreditar que há grupos de cultura relativa
mente avan<;ada, outros intermediários, bem como de cultura baixa. 

Biblioteca da Letras/USP - Sao Paulo; 
Áreas: Etnografía; Arqueología. 

GREENBERG,Joseph H. The general classification of central and south 
american indian languages. In: Selected Papers of tbe CONGRESS OF 
AN1HROPOLOGICAL AND ElliNOLOGICAL SCIENCES, 5, Phila
delphia, 1956. p. 791-94. 

Divide a América do Sul em tres grandes grupos de línguas, um 
deles é o Philum Ge-Pano-Caribe, e este tem seus constitutivos ao 
Tronco Macro-Ge, que inclui a família Pano. 

Latín American Library/Tulane University- New Orleans; 
Áreas: Lingüística; Etnografia. 

_____ . Language in tbe Americas. California: Stanford University, 
1987.438p. 

Contém sete capítulos dedicados ao parentesco das línguas. O 
capítulo 3 apresenta, dentre outros, o Macro-Pano. Nesse capítulo há 
urna discussao quanto a proximidade da família Pano com a Tacana e 
a Moseten. 

Biblioteca do IEUUNICAMP - Campinas; 
Área: Etnografia. 

GRUBB, Kenneth. Lowland indians of Amazonia. Londres: London 
World Dominion, 1927. cap. 5, 126p. 

Contém informa<;6es sobre as línguas Pano em geral. 

Biblioteca do Centro de Pesquisa do Museu Goeldi - Belém; 
Área: Sociología. 

!BARRA GRASSO, Dick Edgar. Lenguas indígenas americanas. Buenos 
Aires: Nova, 1958. 140p. 

Encontram-se no capítulo 5 desse livro, com o título "Lenguas 
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de América", comentários sobre as línguas da América do Sul. 
Informa acerca dos estudos feítos sobre quase todas as línguas da 
América. 

Biblioteca Nacional (Sala de Humanidades) - Lima; 
Área: Etnografía. 

INFORMES de las Comisiones Mixtas Peruano-Brasileñas; reconoci
miento de los ríos Alto Purús y Alto Yuruá. La Opinión Nacional. 
Lima: Oficina Tipográfica, 1906. 373p. 

Mostra como se deram vários contaros dos índios das regioes do 
Purus e Jun1á com nao-índios. 

Biblioteca da Sociedad Geográfica - Lima; 
Área: História. 

IZAGUIRRE, Fray Bemardino. Misiones franciscanas del Perú y pro
ducciones en lenguas indígenas de varios misioneros. Lima: 
Imprenta Medalla, 1929 .~ 

Cole<;ao formada por 14 volumes, com setecentas páginas ce_.da, 
aproximadamente. Há muitas informa~oes lingüísticas e etnográficas, 
an1bas muito enriquecedoras para o estudo dos grupos e línguas Pano. 

Biblioteca CentraVUNMSM; CAAAP; Biblioteca da Sociedad Geo
gráfica - Lima; 

Área: História. 

KLEIN, Harriet, MELANIS, E., STARK, Louisa. Lenguas indígenas del 
norte del amazonas; introducción. América Indígena, México, v. 43, 
n. 4, p. 697-701 , oct.-dec. 1983. 

Apresenta diversas classifica~oes das línguas indígenas sul-ame
ricanas, tais como as do Greenberg (1960), Ibarra Grasso (1958), Key 
(1979), Loukotka (1968), Orbigny (1935), McQuown (1955), Tovar 
(1961), Voegelin e Voegelin (1977) e estudos comparativos de 
Matteson (1972), além de urna bibliografía lingüística atual. A biblio
grafía também contém um resumo da situa~ao das línguas indígenas 
sul-americanas. 
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Biblioteca do CAAAP; Hemeroteca (La Casona) - Lima; 
Área: Etnografía. 

LATHRAP, Donald W. 1be Upper Amazon. London: Glyn Daniel/ 
Thomas e Hudson, 1970. 258p. 

Id.(vers.) OAltoAmazonas. Lisboa: Verbo, 1975. 271p. Traduc;ao 
de: The Upper Amazon. 

Contém infonnac;oes sobre a regiao do Amazonas, dividindo as lin
guas por famílias lingüísticas. Importantes infonnac;oes arqueológicas 
sobre os grupos Pano, como também sobre os Tupi-Guaraní e Arawak. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Áreas: Etnografía; Arqueología. 

V 

LOUKOTKA, Cestmir. Sobre la clasificación de las lenguas indígenas 
de América del Sur. In: CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERI
CANISTAS, 26, Madrid. Actas del ... Sevilla, 1935, p . 411-15. 

Palestra feita por Loukotka, na qual dá informes sobre inúmeros 
trabalhos feitos, anteriores ao seu. Apresenta sugestoes de como fazer 
lingüística comparativa no nível lexicográfico; cita o número de 
palavras que se <leve ter de cada tema tais como: partes do carpo hu
mano, elementos da natureza, da casa, utensílios, animais etc. 

Biblioteca Nacional - Lima; 
Áreas: Lingüística; Etnografia. 

_ _ ___ . Classiftcation of south american indian languages, Latín 
Alnerican Center. Los Angeles: University of California, 1968. 453p. 

Trata das línguas indígenas sul-americanas, com o intuito de clas
sificá-las; cita trabalhos sobre o assunto que ajudam muito a desen
volver o conhecimento das línguas em geral. Incluí um mapa em cores 
dos grupos indígenas da América do Sul. 
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Biblioteca do Museo Nacional - Lima; 
Área: Etnografía. 

LYON, Patricia J. Dislocación tribal y clasificaciones lingüísticas en la 
zona del río Madre de Dios. In: CONGRESO INTERNACIONAL DE 
AMERICANISTAS, 39, Lima. Actas del ... Lima: Instituto de Estudios 
Peruanos, 1970. v. 5, p. 185-207. 

Discute a classificac;ao de línguas e a questao que diz respeito a 
forma de se fazer pesquisa. Discµte , ainda, estudos feítos sobre a afilia
c;ao lingüística das línguas localizadas na regiao de Madre de Dios. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Etnografía. 

MARCOY, Paul. Voyageatraversl'Amerique duSurde OceanPacifique 
a l'OceanAtlantique. Paris: Hechedtre, 1869. v. 1/ 2, 372 p. 

Nos dois volumes, podem-se encontrar vários dados históricos 
referentes a algumas regioes da América do Sul, incluindo aquelas 
onde estao os grupos indígenas falantes de Pano e nao-Pano do 
Peru. 

Biblioteca Nacional (Sala de Investigación) - Lima; 
Área: História. 

MASON, John Alden. Southern tropical lowland families of presumed 
independence; unclassified languages of eastern Pen1. In: STEW
ARD, J. Handbook of south american indians. Washington D. C.: 
Govern1nent Printing Office, 1950. v. 6, p. 271-77. 

Preocupa-se comas pequenas "famílias" lingüísticas da Bolívia e 
as línguas nao-classificadas do Peru. 

Biblioteca Nacional (Sala de Investigación); CAAAP - Lima; 
Biblioteca do IFCH/ UNICAMP - Campinas; 

Área: Etnografia. 

_ ____ . Itucale, Shitnacu and Urarina. In: STEWARD,]. Handbook 
o/ south american indians. Washington D. C.: Govern1n ent Printing 
Office, 1950. v. 6, p . 270-71. 

Trata da família Itucalean, apresentando a posic;ao de diversos es
tudiosos do assunto. Essa família lingüística pode ser (ou nao) inde
pendente, como admitem autoridades tais como Chamberlain (1913), 
Beuchat e Rivet (1909). Assim, Itucale, Urarina, Shimacu, Chambira, 
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1 

Singacuchusca e Arucui podem ser consideradas Pano e outras nao, 
mas essa colocac;:ao nao tem aceita~ao pelos pesquisadores atuais. 

Biblioteca Nacional (Sala de Investigación); CAAAP - Lima; Bi
blioteca IFCH/ UNICAMP - Campinas; 

Área: Etnografia. 

MAURTUA, Víctor M. juicio de límites entre el Perú y Bolivia; prueba 
peruana presentada al gobierno de la República Argentina por ... 
abogado y plenipotenciario especial del Perú. Barcelona: [s.n.J, 
1906. 12t. 

Contém urna série de documentos referentes a conquista do Peru 
e as primeiras entradas. Para a maioria desses documentos, cabe o re
conhecitnento de sua importancia histórica como testemunho com
provado da invasao intertribal da América do Sul. 

Biblioteca do IL V - Yarinacocha; 
Área: História. 

MELA TII, Júlio Cezar Índios do Brasil. 3.ed. Sao Paulo: Hucitec, 1980. 
234p. 

Menciona vários grupos etnolingüísticos do Brasil e classifica-os 
lingüísticamente, além de conter mapas. 

Biblioteca do IEL/ UNICAMP - Campínas; 
Área: Etnografia. 

MUNTEZEL, Martha C. Language in the Americas. América Indígena, 
México, v. 47, n. 4, p. 701-04, 1987. 

Trata-se de urna resenha de Greenberg (1987). Muntezel aprovei
ta alguns comentários do referido autor, contribuindo para o esclare
cimento sobre as classifica<;oes das línguas em geral. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Etnografía. 

ORTIZ, Dionisia de. Los forjadores de Pucallpa. Lima: San Antonio, 
1962. 192p. 
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Contém notícias de 1790 a 1962 em que o autor relata um traba
lho cultural e religioso realizado pelos missionários em Pucallpa, in
cluindo dados sobre os trabalhos dos sacerdotes das missües es
trangeiras de Quebec. Apresenta, ainda, urna rica bibliografía para os 
estudos de grupos de língua Pano. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: História. 

____ . Monografía del Purús. Lima: Gráfica 30, 1980. 206p. 
Apresenta antecedentes históricos do Peru (1538-1885), da sua 

independencia até a época do caucho (1821-1885) e dessa época 
(1885-1894) até sua queda (1915-1944). Fomece dados sobre o rio 
Purus nos últimos anos (1945-1979). 

Biblioteca do CAAAP; Biblioteca da Sociedad Geográfica - Lima; 
Área: História. 

____ . Pucallpa y el Ucayali; ayer y hoy. Lima: Ed. Científica, 
1986. 53lp. 

Trata do aspecto histórico das regi6es Pucallpa e Ucayali, zonas 
tradicionalmente da família Pano. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: História. 

PAULY, Antonio. Ensayo de etnograjia americana; viajes y explora
ciones. Buenos Aires: Talleres S.A./Casa Jacobo Peuser Ltda, 1928. 
v. 18, p. 87-227. 

Informa<;ües gerais sobre os grupos indígenas da América. No 
capítulo 4, encontram-se observa<;óes sobre os caracteres físicos, 
lingüísticos e psicológicos. No capítulo 5, fala-se das transmigra<;óes de 
ra~as na América do Sul, etnografía (os índios do rio Beni) e há um 
apendice que a presenta 17 laminas com explica<;6es e um mapa das tri
bos da regiao amazónica do Peru. 

Biblioteca Nacional (Sala de Investigación) - Lima; 
Áreas: Geografía; Lingüística. 
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ROBLEDO, Luis M. Los varaderos del Mishagua al Manu. Boletín de la 
Sociedad Geográfica de Lima, Lima, p. 241-55, 1906. 

Ocupa-se da descric;ao de vários ríos, como o Manu, Madre de 
Dios, Purus, Ucayali, muito importantes para os falantes de línguas 
Pano, e narra as viagens acorridas nesses rios a partir de 1895. 

Biblioteca da Sociedad Geográfica - Lima; 
Área: História. 

RODRIGUES, Aryon. Linguisticgroups of Amazonia. In: LYON, Patricia 
( org.). Native south americans; ethnology of the least known conti
nent. Berkeley: Little Brown, 1974. p. 51-8. 

Apresenta comentários sobre os grupos indígenas do Brasil, in
cluindo os do Amazonas, dando noc;oes da realidade dos grupos 
lingüísticos dessa regiao. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Etnografía. 

RODRIGUEZ, Manuel. El Marañón y Amazonas. Madrid: António 
Gonc;alves, 1634. 500p. 

Importante para o estudo histórico sobre os descobrimentos, as 
entradas e as reduc;oes de grupos nativos da regiao dos rios Marañan e 
Amazonas. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: História. 

ROWE, John Howland. Linguistic classifícation problems in South Ame
rica. In: L YON, Patricia (org.). Native south americans; ethnology of 
the least known continent. Berkeley: Little Brown, 1974. p. 43-50. 

Ocupa-se da questao da falta de conhecimento das línguas da 
América do Sul, assim, explica os problemas quanto as suas classifi
ca<;oes lingüísticas. 
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Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Etnografía. 

SAMANEZ OCAMPO, ]osé B. Exploración de los ríos Apurímac, Ene, 
Tambo, Ucayali y Urubamba; diario de la expedición y anexos. 
Lima: Sesator, 1980. 176p. 

História da expedic;ao realizada em 1883 e 1884 por ]osé Benigno 
Samanéz Ocampo com o propósito de verificar onde o rio Apurimac 
era navegável e se era possível abrir um caminho desse río até os ríos 
navegáveis da regiao do Ucayali e Cuzco. 

Documenta a expedic;ao que saiu no dia 8 de agosto de 1883, fi
nalizando em 30 de novembro de 1884 para descrever o tipo geográfico 
e os recursos naturais da regiao percorrida. Fornece dados sobre popu
la<;ao indígena dos grupos Arawak e Pano. O docu1nento incluí mapas. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Áreas: História; Geografía. 

SAN ROMÁN, Jesús. Perfiles históricos de laAmazonía Peruana. Lima: 
Ediciones Paulinas, 1975. 240p. 

Apresenta um resumo do contato dos nativos com os missionários. 
Há urna parte dedicada a época do caucho, do petróleo, ao período da 
expulsao dos jesuítas. Contém ainda dados sobre as frentes de pene
trac;ao e integra<;ao da Amazonia ao contexto da sociedade peruana. 

Bibliotec,a do CAAAP - Lima; 
Área: História. 

SHELL, Olive, WISE, Mary Ruth. Grupos idiomáticos del Perú. Lima: 
UNMSM/ILV, 1971. 47p. 

Estudo que apresenta observa<;oes prelin1inares, classificac;ao das 
fa1nílias lingüísticas, compreensao entre grupos distintos, sistemas 
fonológicos e alfabetos. Mapa dos grupos idiomáticos do Peru estuda
dos pelos membros do Instituto Lingüístico de Verano. 

Biblioteca do CILA; PUC - Lima; 
Área: Etnografía. 

SISTEMA NACIONAL DE APOYO A LA MOVILIZACIÓN SOCIAL (Pe
ru). Comunidades nativas de la selva central; diagnóstico socio
económico. Lima, 1975. 
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Contém informa\:6es gerais sobre as comunidades indígenas e 
anexos de publica~ao de demonstra~ao geográfica das comunidades 
por grupos etnolingüísticos. Encontramos cita\:6es de duas comu
nidades (Sepahua Amawaca e Sepahua Yaminawa) que podem ser lín
guas Pano. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Sociología. 

SOLÍS F. , Gustavo. Multilingualismo y extinción de lenguas. América 
Indígena, México, v. 47, n. 4, p . 631-46, 1987. 

Discute vários critérios de classifica~ao de línguas e dialetos. 
Apresenta urna proposta de um novo agrupamento das quarenta lín
guas falacias no Peru em 15 famílias lingüísticas. Segundo o autor, 
pode-se ter quatro estágios para o desaparecimento de urna língua 
qualquer: o bilingüismo, que é conseqüencia do contato; a introdu~ao 
do monolingüismo (língua nao-indígena), dividindo o grupo em duas 
comunidades lingüísticas; o conhecimento da segunda língua pelos fa
lantes da terceira gera~ao; e o emprego da lingua nativa somente pelos 
adultos. 

Biblioteca do CAAAP; Hemeroteca (La Casona) - Lima; 
Área: Sociología. 

STEWARD, Julián H. Native peoples of South America. New York: 
McGraw-Hill Book, 1959. 482p. 

Contém informa~oes gerais. Os capítulos 7 e 8 sao os que mais 
fornecem dados sobre o río Juruá-Purus e os índios da Montanha. 

Biblioteca do IFCH/UNICAMP - Campinas;-Biblioteca do CAAAP 
- Lima; 

Área: Geografía. 

_ ___ . American culture history in the light of South America. In: 
L YON, Patricia. Native south americans, ethnology of the least known 
continent. Berkeley: Little Brown, 1974. p. 4-21. 

Resumo interpretativo do Handbook of South American Indians 
que retoma a discussao a respeito dos nativos das Américas em geral. 
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Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Áreas: História; Etnografia. 

STIGLICH, Gérrnan. La región peruana de los bosques. In: LARRA
BURRE y CORREA, C. (ed.). Colección de documentos oficiales refe
rentes a Loreto. Lima: La Opinión Nacional, 1908. v. 15, p. 308-495. 

Documenta~ao que informa sobre a área do Departamento de 
Loreto, no Peru. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: História. 

TASTEVIN, C. Delimitation des frontieres du Brésil et du Pérou. La 
Géographie, Paris, t. 41, p . 629-30, 1924. 

Comenta o trabalho que foi desenvolvido na fronteira do Brasil 
com o Peru no início do século. 

Arquivo da Diocese - Tefé; 
Área: História. 

TAX, Sol. Aboriginal languages of Latín America. Current Anthro
pology, Chicago, v. 1, p . 430-36, 1960. 

Este material contém classifica~óes de línguas da América Latina. 

Biblioteca do CILA - Lima; Biblioteca do ILV - Yarinacocha; 
Área: Etnografia. 

TIZON Y BUENO, Ricardo. La hoya peruana del Madre de Dios. Lima: 
La Opinión Nacional, 1911. 90p. 

Contém dados geográficos, bibliográficos, mapas, histórias de 
navega~ao, comércio, indústria, administra\'.ªº e outras informa~oes da 
regiao de Madre de Dios, relacionando as tribos de linguas Pano que 
habitam essa regiao. 

Cita~ao de Chavarría - 1983; 
Área: História. 
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TRAGER, George Leonard. The indian languages of Brasil. Inter
national journal of American Linguistics, Chicago, v. 14, p . 43-8, 
1948. 

Contém comentários sobre um mapeamento lingüístico do Brasil, 
classifica~ao e ortografia das línguas, forma de conversao, lista de 
palavras e lista de famílias lingüísticas. 

Biblioteca do CILA - Lima; Biblioteca do IL V - Y arinacocha · 
, ' 
Area: Etnografia. 

URIARTE, Buenaventura L. de. La montaña del Pern. Lima: Gráfica 30, 
1982. 286p. 

Apresenta informa\:oes gerais sobre o Pen1 e seus aspectos hu
manos, o homem da selva, seus costumes e outros dados. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Sociologia. 

URIARTE, Luis M. Poblaciones nativas de la Amazonía Peruana. 
Amazonía Peruana, Lima, v. 1, n. 1, p. 9-58, 1976. 

Levanta uma discussao sobre a configura~ao política dos grupos 
nativos da Amazonia, que se subdividem sempre em pequenos grupos. 
Quanto a configura~ao cultural , ela abrange o confronto da sociedade 
internacional e da nacional-comas sociedades tribais. Na sociedade na
cional e ocidental, observamos expansao e imposi~ao ideológica, en
guanto nas sociedades tribais constatamos isoladamente a nao-tenden
cia a expansao ideológica e/ou domina~ao cultural. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Sociología. 

VARESE, Stéfano. Inter-ethnic relations in the selva of Peru. In: 
GRÜNBERG, G. (ed.) The situation of the indian in South America. 
Geneva: World Council of Churches, 1972. p . 115-43, 412-14. 

Trabalho que contribuí para o estudo de conflitos interétnicos da 
América do Sul. Verifica os mecanismos que possibilitam a situa~ao de 
dependencia e domina~ao interna das sociedades minoritárias da sel
va peruana. 
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Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Sociología. 

VILLANUEV A, Manuel Pablo. Fronteras de Loreto. Boletín de la 
Sociedad Geográfica de lima, Lima, t. 12, p. 361-479, 1902. 

Documento histórico que descreve geograficamente o Depar
tamento de Loreto. 

Biblioteca da Sociedad Geográfica - Lima; 
Áreas: História; Geografía. 

VILLAREJO, Avencio. Así es la selva. Lima: Ausonia, 1959. 254p. 
Informa sobre os índios da Amazonia e descreve a selva peruana. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Geografia. 

W AHL, Lissie. La federación nativa del Madre de Dios; informe de con
greso. Amazonía Indígena. Lima: Copal, 1985. p . 15-23. 

Apresenta uma visao política dos índios da regiao de Madre de 
Dios e menciona problemas relacionados com posse da terra, saúde 
dos índios, educa~ao etc. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Sociología. 

WISE, Mary Ruth. Lenguas indígenas de la Amazonía Peruana; história 
y estado presente. América Indígena, México, v. 43, n. 4, 1983. 

Informa sobre os primeiros contatos entre índios e espanhóis 
além dos tipos e quantidades de dados disponíveis e alguns problemas 
na classifica~ao dos idiomas. 

Biblioteca do CAAAP; Hemeroteca (La Casona) - Lima; 
Áreas: História; Etnografía. 

WISSLER, Clark. Linguistic classification. In: - . The american indian 
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and introduction to the anthropology o/ New World. 12.ed. New 
York: Oxford Uníversíty, 1922. p. 304-19. 

Esse capítulo apresenta urna classifica<;ao lingüística, fazendo um 
estudo comparativo de fonemas e de morfologia. No final, apresenta a 
distribui<;ao dos troncos lingüísticos. 
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Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Etnografia. 

PARTE 2 

Família Lingüística Pano 

A família lingüística Pano foi assumida como tal em 1888 e rece
beu esse nome a partir de um grupo indígena (agora extinto) que se 
identificava pelo nome Pano (ver Panobo). Segundo Brinton (1891, 
p. 289), os Pano foram encontrados pela primeira vez no Peru pelos 
missionários, quando estes últimos cruzavam a Cordilheira dos Andes, 
seguindo urna rota para o Alto Ucayali. Os missionários encontraram 
vários grupos semelhantes, sendo o principal deles chamado de Pano. 

De acordo com as tradi<;óes orais dos índios Pano, eles teriam 
vindo do norte do Peru, próximo ao Equador. Eles se fixaram na de
sembocadura do rio Huallaga. Encontraram-se ali com alguns índios 
chamados Y evera que os for<;aram a mudar para o sul, nos pampas do 
Sacramento, na regiao localizada entre os rios Huallaga, Ucayali e Pa
chitea. 

Como passar do tempo, vários desses grupos come<;aram a esta
belecer-se em territórios distintos, tomando-se grupos mais isolados, 
passando, assim, a se diferenciarem uns dos out~os. 

Estudos mais antigos relacionamos grupos Pano aos Omagua, 
que sao membros do tronco Tupi; já os estudos de La Grasserie mos
traram que a posi<;ao dos Pano é independente (ver Shell-1975). 

Geograficamente, os grupos Pano mantem urna coesao muito in
teressante na ocupa<;ao de seus territórios quando comparados a ou
tros grupos. A área ocupada por eles vai do curso médio do Ucayali aos 
cursos superiores do Juruá e do Purus. Fora dessa área, se encontram, 
somente, dois núcleos isolados; um está no sudeste do Peru e outro no 
Mamoré, na Bolívia. 
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Mapa 1: América do Sul e as lfnguas Pano 

,9000TÁ 

OHllE 

ARGENTINA 

Legenda: 

Países com grupos de línguas Pano: 

48 Brasil, Peru e Bolívia; 

ÁL VAREZ MALDONADO, Juan. Relación de la jornada y descubrimi
ento del río Mana (hoy Madre de Dios) por juan Alvarez Maldonado 
en 1567 Sevilla: C. Salas, 1899. 54p. 

Contém mapas da regiao onde vivem grupos de língua Pano; 
apresenta esses grupos indígenas e ainda os seus líderes que atuavam 
naquela época (1567). 

Biblioteca da Sociedad Geográfica - Lima; 
Área: História. 

AMI CH, José, O. F. M. Historia de las misiones del Convento de Santa 
Rosa de Ocopa. Lima: Milla Bartes, 1975. 554p. 

Mostra o conflito e a aventura dos missionários tentando cate
quizar os índios da regiao onde existiam basicamente os de línguas 
Pano. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: História. 

d'ANS, André-Marcel. Les tribus indigenes du Pare National du Manu. In: 
Instituto de Estudios Peruanos. Historia, etnohistoria y etnología de la 
selva sudamericana. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1972. v. 4, 
p. 95-100. (Actas y Memorias del 39QCONGRESO INTERNACIONAL 
DE AMERICANISTAS). 

Menciona como possíveis habitantes da regiao do Parque Nacional 
do Manu os membros de etnias Pano, Amahuaca e Yaminahua. 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; 
Área: Etnografía. 

-----· Estudio glotocronológico sobre nueve hablas Pano. Lima: 
CIWUNMSM, 1973a. 25p. (Documento de Trabajo, 17) 

Apresenta línguas Pano, inclusive a língua Panobo, nome que se 
refere a língua Pano, da qual há um dicionário de tres mil termos, cole
tados por R. P. Navarro em fins do século XIX. 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; 
Áreas: Lingüística; História. 
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_____ . Reclasificación de las lenguas Pano y datos glotocronoló
gicos para la etnohistoria de la Amazonía Peruana. Revista de/Museo 
Nacional, Lima, t. 39, p. 349-69, 1973b. 

Apresenta um material que incluí línguas Pano como: Cashibo, 
Panavarro, Shipibo, Capanahua, Amahuaca, Isconahua, Cashinahua, 
Yaminahua, Sharanahua e Chacobo. Distribuí as linguas Pano em cin
co grupos: Ucayalino, Preandino, de las Cabeceras, Beniano e do 
Norte. Fora esse material, há um mapa geográfico localizando as lín
guas Pano e um outro demonstrando as possíveis ramificac;oes das pro
tolínguas. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Áreas: Etnografía; Lingüística Histórica. 

____ . Lista de palabras de nueve lenguas Pano. Lima: UNMSM, 
1973c. 30p. (Manuscrito inédito). 

Os dados lingüísticos contidos na lista sao das seguintes línguas: 
Cashibo, Panavarro, Shipibo, Capanahua, Amahuaca, Isconahua, Ca
shinahua, Jamináwa e Sharanahua. As entradas estao com sua versao 
em castelhano. 

Biblioteca particular - Lima; 
Área: Lingüística. 

_____ . L 'Amazonie Pérnvienne lndigene; antropologie, ecolo
gie, ethno-histoire; perspectives contemporaines. Paris: Payot, 1982. 
140p. 

Apresenta a história, a sociología da Amazonia pré-colombiana, 
as etapas da conquista, o diagnóstico socioeconómico e ainda a plani
ficac;ao para urna microrregiao. Inclui mapas e quadros. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Áreas: História; Lingüística. 

d ' ANS, André-Marcel et alii. Problemas de clasificación de lenguas no
andinas en el sur-este peruano. Lima: CIWUNMSM, 1973. p. 27-32. 
(Documento de Trabajo, 18). 
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Há um exame crítico da literatura existente das línguas Pano no 
território peruano, rios Purus, Envira e Madre de Dios. Depois há urna 
discussao sobre as línguas Pano. 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; 
Áreas: Etnografía; Lingüística. 

BALLÓN LANDA, Alberto. Los hombres de la selva; apuntes para un es
tudio de sociología aplicada. Lima: Oficina Tipográfica dela Unión 
Nacional, 1917. 325p. 

Informac;oes gerais sobre os grupos étnicos da Amazonia Peruana. 

Biblioteca Central/UNMSM - Lima; 
Área: Sociología. 

BELTRÁN, Pedro. Diariorjelviajehechoelaño 1834para reconocerlos 
ríos Ucayali y Pachitea, publicado por su autor el Buenmérito 
Sargento Mayor de Ingenieros .. . Arequipa, 1840. 48p. 

Contém obseivac;óes sobre os Pano quanto a suas armas, suas re
lac;oes com outras tribos, suas guerras e apresenta a descric;ao de urna 
cerimónia de casamento. 

Citac;ao de Schwab - 1942. p. 29; 
Área: Antropología. 

BENCHIMOL, Samuel. Petróleo na selva do ]uruá; o rio dos índios 
Macaco. Manaus: [s.n.1, 1979. p. 307-10. 

Fala sobre a regiao que é habitada por indios falantes de línguas 
Pano. Ele faz comentário sobre os grupos Pano que antigamente ha
bitaram o rio Juruá. 

Biblioteca da UNAM - Manaus; 
Área: História. 

BERTOLASO STELLA, Jorge. Classificac;ao das línguas indígenas da 
América. Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sao Paulo, 
Sao Paulo, v. 26, p. 25-77, 1929. 
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Contém um comentário muito pertinente sobre a família Pano, 
juntamente com urna apresentac;ao das línguas da América segundo as 
classificac;oes de Brinton, Trombetti e Rivet. 

Biblioteca Nacional (Sala de Investigación) - Lima; 
Área: Etnografia. 

BIEDMA, Manuel, O. F. M. La conquistafranciscana de/Alto Ucayali. 
Lima: Milla Bartes, 1981. 192p. 

Relata vários contatos que os missionários franciscanos rea
lizaram comos grupos amazónicos da regia.o do Ucayali. Esse material 
f oi escrito no fim do século XIX com inf ormac;oes sobre a resistencia 
dos grupos indígenas a presenc;a dos nao-índios no seu território. In
cluí mapa e referencia bibliográfica. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: História. 

BOERO ROJO, Hugo. Bolivia mágica. La Paz: Los Amigos del Libro, 
1975. 554p. 

Descreve alguns aspectos etnográficos da Bolívia, incluindo os 
grupos Pano. Contém mapas. 

Cita~ao de Chavarría - 1983. p. 13; 
Área: Etnografia. 

BRINTON, Daniel G. 1be american race. New York: N. D. C. Hodges, 
1891. p. 289-92. 

Id. La raza americana; clasificación lingüística y descripción 
etnográfica de las tribus indígenas de América del Norte y del Sur. 
Buenos Aires: Nova, 1946. 364p. Traduc;ao de Perry, Alejandro G. 

Apresenta as línguas da família Pano, contendo o tronco lingüís
tico Pano e dados sobre os Barbudos, Calissecas, Canahuaris, Caripu
na, Cashibo, Cochiviunas, Conibo, Mayoruna, Pano, Pakaguára, Remo, 
Sensis, Setebos e Shipibos. 
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Arquivo do Museu do Índio; Museu Nacional - Rio de Janeiro; 
Biblioteca Central/UNMSM - Lima; 

Área: Etnografia. 

BUENAVENTURA MÁRQUEZ, F. Lenguas del Ucayali. Revista Histó
rica, Lima, t. 9, p . 111-228, 1931. 

Estudo lingüístico sobre as línguas dos índios do río Ucayali, 
a presentando um vocabulário de quatro línguas Pano: Setebo, Shipibo, 
Conibo e Cashibo. Contém ainda urna outra parte que se ocupa da 
família Pano em geral. 

Biblioteca do Museu Nacional - Lima; 
Área: Lingüística. 

CALIXTO MENDES, Luis G. Evolución étnica del Ucayali Central. In: 
CONGRESO PERUANO DEL HOMBRE Y LA CULTURA ANDINA, 3, 
1977, Lima. Actas y trabajos del ... Lima, t. 3, 1977. p. 195-203. 

Busca encontrar os caminhos percorridos pelos grupos etno
lingüísticos Pano. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: História. 

CARDUS, José. Las misiones franciscanas entre los infieles de Bolivia, 
descripción del estado de ellas entre 1883 y 1884 con una noticia so
bre los caminos y tribus salvajes. Barcelona: [s.n.J, 1886. 429p. 

Contém vocabulário de várias línguas Pano e apresenta dados so
bre a regiao de Madre de Dios e sobre alguns grupos Pano. 

Biblioteca particular - Lima; 
Área: Lingüística. 

CA VERO EGÚSQUIZA, Ricardo. La Amazonía Peruana. Lima: Torres 
Aguirre, 1941. 144p. 

Fornece informa~oes gerais sobre as etnias existentes na 
Amazonia Peruana, inclusive Pano. 
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Biblioteca da Sociedad Geográfica; CAAAP - Lima· 
~ ' 
Area: Etnografia. 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LINGÜÍSTICA APLICADA (Peru). 
Lenguas habladas en el Perú. Lima, 1977. 19p. 

Traz informa~oes sobre as línguas e os grupos étnicos do Peru, as 
quais estao agrupadas em famílias lingüísticas. 

Biblioteca do CILA - Lima; 
Área: Etnografia. 

CENTRO ECUMENICO DE DOCUMENTA<;ÁO E INFORMA<;AO (Bra
sil/ Acre). Aconteceu; povos indígenas no Brasil. Sao Paulo: CEDI, 
1984. p. 187-90. 

Apresenta mapa do estado do Acre com todas as áreas indígenas 
e um quadro geral dos povos indígenas do Acre. 

Biblioteca do IFCH/UNICAMP - Campinas; Biblioteca do CEDI -
Sao Paulo; 

Área: Etnografia. 

CENTRO ECUMENICO DE DOCUMENTA<;ÁO E INFORMA~ÁO/PRO
JETO ESTUDO SOBRE TERRAS INDÍGENAS NO BRASIL. Terras in
dígenas no Brasil. Sao Paulo: PW Gráficos e Editores Associados 
Ltda., 1990. 13p. 

Contém a história das terras indígenas quanto ao processo de de
marca~ao, dando conhecer sua situa~ao atual no Brasil. Há mapas de
talhados. 

CEDI - Sao Paulo; 
Áreas: Geografía; Política. 

CHANDLESS, W. Au juntá et histoire de missions des jésuites sur le 
Marañon - Solim6es (dialectes des quarenta tribus). [s.l.], 1770. 57 
fls. (Relatório manuscrito). 

Documento descritivo da viagem de Chandless na Amazonia 
Peruana e na Brasileira. É urna espécie de diário de campo em que es-
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cao anotados muitos dados sobre a regiao e grupos indígenas, dentre 
eles vários Pano. 

'-- Arquivo da Dioc:e -T~ 
Área: HISiória. -

CHIRIF, Alberto, MORA, Carlos. Atlas de comunidades nativas. Lima: 
SINAMOS, 1976. 252p. 

Descreve o marco físico e demográfico dos grupos etnolingüísticos 
e a legisla~ao. A outra parte descreve os grupos indígenas informando 
autodenomina~ao, família lingüística, localiza~ao geográfica, vías de 
acesso ao local, popula~ao, número de comunidades, referencia históri
ca, organiza~ao social, informa~oes das tradi~oes, rela~ao do grupo com 
a sociedade nacional, atividades económicas, artesanatos etc. 

Biblioteca do CAAAP; Biblioteca Nacional (Sala Perú) - Lima; 
Área: História. 

CLOUSDEY, Tim. Ethnocide or cultural aftrmation in the Peruvian 
jungle? In: INTERNATIONAL CONGRESS OF AMERICANISTS, 47, 
New Orleans, 1991. 15p. 

Comenta sobre os contatos freqüentes entre os povos da Ama
zonia Peruana. Conta a história dos grupos Pano que é urna mistura 
complexa de etnocidade e reafirma~ao de cultura. 

Biblioteca particular - Campinas; 
Área: Sociología. 

- ,,,. ,,,. . 
COMISSAO PRO-INDIO DO ACRE (Brasil). Histórias de boje e de anti-

gamente dos índios do Acre. Río Branco: Europa, 1984. 44p. 
Trata de mostrar a realidade vivida pelos índios do Acre, princi

palmente dos Pano, Kaxinawá, Katukina e Yawanawá. Apresenta, ain
da, as histórias de antigamente desses índios. 

Comissao Pró-Índio/ Acre - Río Branco; 
Área: História. 
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_____ . Fábrica do índio. Rio Branco, 1985. 87p. 
Descreve a maneira de os índios do Acre, inclusive Pano, fazerem 

suas casas, pescas, ca~as etc. Há também lista de termos lingüísticos de 
línguas Pano (Katukina e Kaxarari) e um mapa do Acre desenhado pe
los próprios índios. 

Comissao Pró-Índio/ Acre - Rio Branco; 
Áreas: Lingüística; Sociologia. 

CREQUI-MONTFORT, Georges de, RIVET, Paul. Linguistique boli
vienne; les dialectes Pano de Bolivie. Le Muséon, Lovaina. n.14, p. 
19-78, 1913. 

"Contiene: discusión de los nombres tribales y su ubicación; es
tudios comparativos entre las lenguas Pano (principalmente similari
dades morfológicas pero también algunas correspondencias f onéti
cas); los vocabularios contienen 'cognados' del arazaire de Llosa 
(1906), atsahuaca de Nordenskiold, chacobo de Cardus (1886) y 
Nordenskiold, caripuna de Martius (1867), pacaguara de Heath (1883), 
Orbigny (1838-9) y Armentia (1898) y yamiaca de Anónimo (1902). 
Este artículo contiene vocabularios inéditos hasta esa fecha de Orbigny 
(pacaguara) y Nordenskiold (yamiaca y atsahuaca)." Resenha de 
Girard (1971), traduzido por Chavarría (1983). 

Cita~ao de Chavarría - 1983. p. 61; 
Área: Lingüística. 

DÁ VILA HERRERA, Carlos. Rebeliones nativas en la Amazonía Pe
ruana. PanoramaAmazónico, Lima, n. 6, p. 1-66, 1980. 

Apresenta dados, dentre outros, sobre rebelióes nas regioes de 
Ucayali e Madre de Dios. Encontram-se evidencias de que os grupos 
Pano estavam por quase toda a regiao da Amazonia Peruana. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: História. 

DÓRIA, Carlos Alberto, RICARDO, Carlos Alberto. Populations in
digenes du Brésil; perspectives de survie dans la région dice 
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"Amazonie Legal". Bulletin de la Société Suisse des Américanistes, 
Geneve, n. 36, p. 19, 1972. 

Contém alguns dados sobre a família Pano e algumas línguas 
dessa família lingüística. Localiza geograficamente os grupos falantes 
de línguas Pano, informa sobre nao-indígenas que vivem na área e, ain
da, apresenta o número de índios que formam esses grupos, isolados 
ou nao. 

Biblioteca do Centro de Pesquisa do Museu Goeldi - Belém; 
Área: Sociología. 

DUEÑAS, fray Juan. "Carta y diario de fray Juan Dueñas misionero del 
colegio de Ocopa que manifesta el importantísimo camino de comuni
cación desde Manca al pueblo de Cumbasa del partido de Lamas, y el 
descubrimento de 22 naciones de gentiles de las que jamás se había 
tenido noticias, con varias observaciones hechas por él mismo sobre las 
costumbres de los infie\es Pano y Conibos y de los frutos y animales que 
más abundan en las inmensas llanuras de la Pampa del Sacramento y 
caudaloso río Ucayali". In: FUENfES, Manuel A. Biblioteca Peruana de 
Historia,, Ciencias y Literatura. Lima, 1861. t. 1, p. 105-87. 

Cita\:ªº de Schwab - 1942~ p. 29; 
Área: História. 

~ 

DURAND, Juan. Etimologías peruanas. La Paz: Talleres Gráficos de La 
Prensa, 1921. 216p. 

Apresenta um documento importante sobre a família Pano, con
siderando os seguintes pontos: quem sao os Pano (seu centro, exten
sao e limites); limite ocidental dos Pano e limite oriental dos Quechua 
e Aimará; etnolínguas loretanas; nemes geográficos das regioes de lín
guas Pano entre o Ucayali, Madre de Dios e Beni. 

Biblioteca do MNAAP - Lima; 
Área: História. 

ERIKSON, Philippe. Urna singular pluralidade; a etno-história Pano. In: 
CARNEIRO da C., Manuela (org.). A história dos índios no Brasil. 
Sao Paulo: Companhia da Letras/ EDUSP, 1992. p. 239-52. 
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Conta a história da família Pano, menciona o número aproxima
do de falantes das línguas Pano (trinta mil), localiza~ao geográfica e 
outros dados de igual importancia. Há, ainda, urna proposta de que os 
grupos Pano possam ser separados em sete subconjuntos: 1) Os Pano 
Meridionais, 2) Os Shipibo-Conibo-Setebo, 3) Os Yamináwa, 4) Os 
Amahuaca, 5) Os Kaxinawá, 6) Os Cashibo e 7) Os Pano Medianos. 

CEDI - Sao Paulo; 
Áreas: Etnolingüística; História. 

ESPINOZA PÉREZ, Lucas. Contribuciones lingüísticas y etnográficas 
sobre algunos pueblos indígenas del Amazonas Peruano. Madrid: 
Consejo Superior de Investigación Científica, 1955. t. 1, 600p. 

Obra que traz informa~oes sobre os índios Chama que sao: 
Setebo (Xitibo, Yitipo, Schitibo), Shipibo (Chipibo, Schipibo) e Cunibo. 

Os índios Panobo, Cachibo, Sensi, Capanáwa, Amawáka e outros 
sao mencionados pelo autor, pondo sua situa~ao geográfica, popu
la~ao e dados etnológicos. Há um mapa intitulado Pueblos Indígenas 
Del Sur Amazónico -Território Peruano. 

O apendice Pueblos de la Amazonía Peruana contém infor
ma~oes sobre grupos Pano da Amazonia Peruana, como os índios 
Chama (Shipibo) que apresenta tres subgrupos: Setebo, Sipibo e 
Cunibo. Esses "subgrupos" sao localizados geograficamente e identifi
cados com vínculo de parentesco entre eles. 

Os grupos Pano que sao mencionados aqui sao: Panobo, Sensi, 
Capanahua, Amahuaca e Mayoruna; sobre esse último é feíta urna 
análise histórica para encontrar sua origem. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Áreas: Etnografía; História. 

FRANK, Erwin. Y se lo comen; estudio crítico de las fuentes escritas 
sobre el canibalismo entre los indios Pano hablantes del Oriente del 
Perú y Brasil. Amazonía Peruana, Lima, v. 3, n. 5, p. 235-40, 1980. 

Revisao crítica das informa~óes sobre canibalismo acorrido entre 
os grupos Pano. 
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Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; ........_ 
Área: Antropologia. (/ ~ r J..¡¿_ ) 

t ~ lf°li2-' \ ./Y:;; ~~ 
GARCIA, Luis Peri~." El hombre americanoj._l~~eblos de América. ¡ 

América Indígena, Barcelona, p . 654-57, ~ ,. 
Apresenta dados sobre os grupos Pano pouco detalhados, mas 

utiliza a orienta~ao através dos rios mais próximos a regiao para lo
calizar esses grupos. Menciona, ainda, nomes de grupos e subgrupos 
que nao sao freqüentemente citados em outros artigas. Esses nomes 
sao: Sinabus, Buninahua, Puchanahua, Sacuyas, Cuyananos, Ararauas, 
Shipinahuas, Contanauas, Tushinauas, Pacanauas, Yuras, Yuavos, 
Atsahuacas, Capuíbos e Sinabos (Shenabus). 

Biblioteca do Museu do Índio - Río de Janeiro; Hemeroteca (La 
Casona)/UNMSM - Lima; 

Áreas: Etnología; História. 

GRASSERIE, M. Raoul de la. De la famille linguistique Pano. In: CON- f 
GRES INTERNATIONAL DES AMERICANISTES, 7, 1888, Berlin. 1 

Actas ... Berlín: Librairie W. H. Kuhl, 1890. p. 438-50. \ , 
Contém dados sobre ~ g!an:1ática Pano. É __ ~esse artigo que pela ¡ ~ 

Q_rimeira vez se assume~a.~tef!C@-Qe ~ma fam1ha P~!!Q;_Naquele mo- J I 
mento estavam relacionadas nesta nova família apenas algumas lín-¡ f 
guas: Karipuna, Mayoruna, Culino e outras. { ¡ 

___ ---1 I Biblioteca Nacional (Sala de Investigación) - Lima; 
Áreas: Etnografía; Lingüística. .. .. ·- ..... _ .,;,.--~ 

HASSEL, Jorge M. von. Las tribus salvajes de la Región Amazónica del 
Perú. BoletíndelaSociedadGeográficadeLima, Lima, t. 17, a. 15, p . 
27-73, 1905. 

Apresenta a distribui~ao dos grupos indígenas Pano do norte, entre 
o rio Marañan e o Amazonas, e sua popula~o. Entre esses grupos, estao 
os Capanahua, Shipibo, Konibo, Kakataibo, Remo, Pakaguára, Shetibo e 
outros. Toclos eles estao descritos de forma geral quanto a forma de go
vemo, idiomas etc., permitindo urna visao global da família Pano. 

Biblioteca da Sociedad Geográfica - Lima; 
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Áreas: História; Lingüística. 

HESTERMANN, P. Ferdinand. Die Pano-Sprachen und ihre Bezie
hungen. In: CONGRESSO DE AMERICANISTAS 11, 16, 1910, Viena. 
Actas ... Viena, 1910. p. 645-50. 

Apresenta nomes de autores e datas de trabalhos sobre as línguas e 
a família Pano. Por exemplo: von den Steinen (1899) Martius Ordinaire 

' ' ' Cardus, Grasserie, Castelnau, Brinton, Arrnentia, Navarro e outros. 

~itas;oes de Schwab - 1942. p. 37 e d'Ans - 1970. p. 142; 
Area: Bibliografia. 

HESTERMANN, P. Ferdinand. et alii. Modling bei Wien - "Die Pario
Sprachen und ihre Beziehungen". Verhandlungen. In: INTERNA
TIONALEN AMERIKANISTEN - KONGRESSES 16, 1908, 

Faz men~ao ao vocabulário Londoner Manuskript de Konibo, ao 
vocabulário Pano e cita Steiner, Manuel Navarro, Schuller, Martius, 
Grasserie, Castelnau, Grimm e outros que trabalharam com Pano. 

~iblioteca Nacional (Sala de Investigación) - Lima; 
Area: Bibliografia. 

IBARRA GRASSO, D. E. La famile Pane. In: -. Lenguas Indígenas de 
Bolivia. Cochabamba: Univ. Mayor de San Simon, 1964. p. 64-77. 

Contém listas de palavras e as utiliza para análise comparativa das 
línguas Pano bolivianas. 

~iblioteca de Letras/ USP - Sao Paulo; 
Area: Lingüística. 

INSTITUTO LINGÜÍSTICO DE VERANO (Peru). Palabras y frases 
útiles en algunos idiomas de la selva peruana. 3.ed., Yarinacocha, 
1979. 15lp. (Documento de Trabajo, 4). 

Apresenta dados de várias línguas da selva peruana em geral e in
cluí línguas da família Pano. 

Biblioteca do CILA; CAAAP-Lima; Biblioteca do ILV - Yarinacocha· 
~ ' 
Area: Lingüística. 
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IZAGUIRRE, Fray Bemardino. Descripción histórico-geográfica de al
gunas tribus orientales, Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, 
Lima, t. 44, n. 1/ 2, p. 1-36, 1927. 

Contém urna descri~ao geral dos grupos indígenas do Ucayali. En
tre eles estao: Mayoruna, Mayo, Remo, Capanahua (os Bosquimanos), 
Sensi e Pano (ou Setebos), com dados históricos e localizas;ao geográfica. 

Biblioteca da Sociedad Geográfica - Lima; 
Área: História. 

KEIFENHEIM, Barbara. Nawa; un concept dé de l'altérité chez les Pano. 
]ournal de la Société des Américanistes, Paris, t. 76, p. 79-94, 1990. 

Analisa os conceitos de identidade entre os Pano, bem como os 
modelos relacionais que esses conceitos definem nas duas sociedades 
Pano: Kaxinawá e Shipibo. Nessa análise inclui dados dos Amahuaca, 
do Jamináwa e de outras línguas Pano. 

Latin American Library /Tulane University - New Orleans; 
Área: Antropología. 

KENSINGER, Kenneth M. Recent publications in Panoan linguistics. 
International joumal of American Linguistics, Chicago, v. 47, n. 1, p. 
68-75, 1981. 

Resenha que apresenta seis publica~6es do Summer Institute of 
Linguistics: Estudios Pano 1, 11, 111, IV, V e Lecciones para el aprendiza
je del Idioma Shipibo-Conibo. 

Biblioteca do IEVUNICAMP - Campinas; Biblioteca do CH.A - Lima; 
Área: Bibliografia. 

_____ . Investigación lingüística, folklórica y etnográfica Pano; 
retrospección y perspectiva. América Indígena, México, v. 43, n. 4, 
p. 847-75, 1983. 

Examina-se a investiga\:ªº lingüística, folclórica e etnográfica que 
se tem realizado entre os nativos falantes de línguas Pano durante trin
ta anos. Sao apresentados os grupos por sua história geral e fontes bi
bliográficas. Há também urna breve história das línguas Pano e fonte 
bibliográfica. 

.. 
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Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Áreas: Etnografía; História. 

_____ . Panoan kinship terminology and social organization; 
Dravidian or Kariera or something else? In: INTERNATIONAL CON
GRESS OF AMERICANISTS, 47, New Orleans, 1991. 15p. 

Estudo sobre a terminología Kuin Kaxinawá e a organiza~ao so
cial e, ainda, dentre outros pontos, apresenta urna análise do sistema 
de parentesco Proto-Pano. 

~iblioteca particular - Campinas; 
Areas: Antropología; Lingüística. 

KEY, Mary Ritchie. 1be grouping of south american indian languages. 
Tubingen: Gunter Narr Verlag, 1979. 170p. 

Contém a classificas;ao das línguas da América do Sul feíta por 
Greenberg (1960), número de línguas, significado dos. seus nomes e 
outras observas;oes pertinentes. 

Apresenta os estudos históricos Ge, Pano, Caribe outros Macros. 
Também encontramos a distribuis;ao de línguas, famílias lingüísticas 
acompanhadas por mapas. 

Biblioteca do CAAAP - Lima· 
' 

Áreas: Lingüística; Etnografia. 

KEY, Mary Ritchie, KEY, Haroldo. Panoan (southeast). In: -. 
Bolivian indian tri bes classification, bibliography and map of pre
sent language distribution. México: University of Oklahoma, 1967. 
p. 85-6. 

Encontram-se dados bibliográficos de grande importancia para o es-
tudo Pano. No final, há um mapa da Bolívia com a localizas;áo das línguas. 

Biblioteca do CILA- Lima; ,. 
Area: Etnografia. 

LABRE, Antonio R. P. Rio Purus; notícias. Maranhao: Typ. do Paiz 
Pires, 1872. 50p. 
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Contém informa~ües sobre a regiao do Babeo e do Centro Purus. 
Informa sobre os índios do Alto Purus onde estao incluídas várias lín
guas Pano. 

Biblioteca do Museu Nacional - Río de Janeiro; 
Área: Geografía. 

LATHRAP, Donald W. Panoan and its affinities. In: -. 1be Upper 
Amazon. London: Glyn Daniel/Thomas e Hudson, 1970. p. 79-81. 

Faz urna apresenta~ao da família lingüística Pano ilustrada com 
um mapa sobre a distribuis;ao das maiores famílias lingüísticas. O pon
to central é a aproximas;ao da família Pano as demais famílias da regiao 
amazónica. Na página 181, ternos um mapa que mostra a distribuis;ao 
dos grupos nativos na Bacía do Ucayali. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; / *1-,. r J < , 
Areas: Arqueologia;.História; Geografia. , // ¿ 

LINHARES, Máximo. Os índios do território do Acre. jornal do Comer- /'( v · 
cio, Manaus, P.:_3-'§ 12 janeiro 1913. A 

O fwóptíJ material se inicia com a seguinte observas;ao: 
"Impressoes de um auxiliar da Inspetoria do Servis;o de Prote~ao aos 
Índios e Localiza~ao de Trabalhadores Nacionais". Esse material des
creve urna área de língua Pano, que incluí as regioes deJuruá, Liberda
de, Tarauacá e Gregório, em 1912. 

Biblioteca do Museu Nacional - Río de Janeiro; 
Área: História. 

LLOSA, Enrique S. Tribu de los Arazaires; algunas voces de su dialec
to. Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, Lima, t. 19, a. 16, p. 
302-06, 1906. 

Trata-se de urna listagem de palavras em Arazaire com as en
tradas em castelhano. Há várias palavras que coincidem comas línguas 
da família Pano. 

Biblioteca da Sociedad Geográfica - Lima; 
Área: Lingüística. 
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LOOS, Eugene. Algunas implicaciones de la reconstrucción de un frag
mento de la gramática del Proto-Pano. In: CONGRESO ANUAL DE 
LINGÜÍSTICA, 18, 1973, Arequipa. Anais ... Arequipa: Asociación 
Internacional de Lingüística, 1973. 45p. 

Id. In:-. Estudios Panoli. 2.ed. Yarinacocha: ILV, 1985. p . 263-
82. (Serie Lingüística Peruana, 11). 

Trata de reconstruir a familia lingüística Pano, apresentando as 
seguintes línguas: Chacobo, Amahuaca, Sharanahua, Kaxinawá, 
Cashibo, lsconahua, Capanahua, Shipibo, Mayoruna e Pacahuara. 

Contém urna lista de palavras das línguas citadas acima, dis
tribuídas comparativamente, além da apresenta<;aodo item lexical -
palavra - na sua forma curta. O intuito principal é o de chegar a urna 
reconstru<;ao da gramática Proto-Pano. Menciona parentesco entre 
Quechua e os idiomas Pano de origem peruana. Há urna preocupa<;ao 
com rela<;ao a forma de marcar o sujeito transitivo e intransitivo. 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; Biblioteca do IL V - Yarinacocha; 
Área: Lingüística. 

_____ . Rasgos sintático-fonémicos en la historia lingüística de los 
idiomas de la familia Pano; lingüística e indigenismo moderno de 
América. In: CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS, 
39, 1975, Lima. Actas y Memoria .... Lima: IEP, 1975. p. 181-4. 

Analisa a forma longa e a forma curta - ou básica - dos sub
stantivos em Capanahua, de acordo com sua posi~ao na ora~ao. 
Segundo este texto, a maioria dos outros idiomas da família apresen
ta essas duas formas nos substantivos e só há altera~ao na forma dos 
sufixos, parecendo ser assim um dado comum a cinco línguas: 
Capanahua, Chacobo, Kaxinawá, Jamináwa e Shipibo. Há urna refer
encia a Prost (1962) que mostra diferen<;as do Chacobo com outros 
idiomas Pano. A hipótese postulada para explicar tais diferen<;as é a 
de que todos os idiomas Pano mostram certas mudan~as sintá tico
fonológicas que tem alterado urna série de regras antigas atribuídas 
ao Proto-Pano. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; Biblioteca do IEl/UNICAMP - Cam
pinas; Biblioteca do IL V - Y arinacocha; 

Área: Lingüística. 
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_____ . Verbos performativos; partículas que tienen significado 
performativo o significado relacionado a los performativos en idio
mas Pano. In.-. Estudios Pano n .5 . Yarinacocha: ILV, 1976. 226p. 
(Serie Lingüística Peruana, 14). 

Apresenta urna análise sobre Capanahua e dados comparativos 
de outros idiomas Pano. 

Biblioteca Central da PUC; CILA; CAAAP - Lima; Biblioteca do 
IEL/ UNICAMP - Campinas; 

Área: Lingüística. 

. La señal de transitividad del substantivo en los idiomas -----
Pano. In:-. Estudios Pano l 2. ed. Yarinacocha: ILV, 1978. p. 133-
84. (Serie Lingüística Peruana, 10). 

É urna tentativa de rever o Proto-Pano, em que se analisam as re
gras sintáticas e fonológicas para explicar aparentes diferen<;as em 
Chacobo, Amahuaca, Kaxinawá, Cashibo, Capanahua, lsconahua, Shi
pibo, Sharanahua e Mayoruna. Dessa forma, este estudo busca exa
minar como esses idiomas marcam, na superfície, a distin<;ao entre su
jeito e complemento direto do verbo. 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; Biblioteca do ILV - Yarina-
cocha; , 

Área: Lingüística. 

La construcción del reflexivo en los idiomas Pano. In:-. 
Estudios Pano 11 2.ed. Yarinacocha: ILV, 1985. p. 161-261. (Serie 
Lingüística Peruana, 11). 

Procura definir o reflexivo nas estruturas semanticas e explicar as 
diferentes manifesta<;oes dele na estrutura de superficie de vários idio
mas Pano. 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; Biblioteca do ILV - Yarina
cocha; 

Área: Lingüística. 
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_____ . Co1nparative Panoan-Tacanan Morpho-Syntax. Oregon: 
[SIL], 1987. 19p. (Manuscrito). 

Apresenta dados do Capanahua, mostrando os tra~os relevantes 
para um estudo comparativo do Pano-Tacana. 

Biblioteca particular - Campinas; 
Área: Lingüística. 

____ .A glimpse of Proto-Panoan grammar. In: INTERNATIONAL 
CONGRESS OF AMERICANISTS, 47, New Orleans, 1991. 15p. 

Análise tipológica das línguas Pano, trata da marca de transitivi
dade, do pronome com ergatividade explícita, NP marcado em sistema 
explícito e outros dados. Contém, ainda, dados lingüísticos de várias 
línguas Pano. 

Biblioteca particular - Campinas; 
Área: Lingüística. 

LOS SAL V AJES de San Gabán. Boletín de la Sociedad Geográfica de 
Lima, Lima, v. 11, p. 353-56, 1902. 

Apresenta listas de palavras que, segundo análises de d 'Ans 
(1973) e·outros, serviram para identificar a existencia de um Pano sul
ocidental. 

Biblioteca da Sociedad Geográfica - Lima; 
Área: Lingüística. 

MASON, John Alden. Panoan. In: STEWARD,]. Handbook o/ south 
american indians. Bulletin, 143. Washington D. C.: United States 
Government, 1950. v. 6, p. 262-70. 

Busca verificar o parentesco das línguas e também das familias 
lingüísticas. Segundo o autor, a Pano é urna das maiores famílias com 
muitas subdivisoes. Neste trabalho discute-se seu possível parentesco 
com outras, como Tacana, Arawak. 

Biblioteca do IFCH/ UNICAMP - Campinas; Biblioteca do CILA; 
Biblioteca Nacional (Sala Perú); CAAAP - Lima; 

Área: Etnografia. 
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McQUOWN, Norman A. The indigenous languages of Latin America. 
AmericanAnthropologist, Washington, v. 57, p. 501-68, 1955. 

Apresenta urna classifica~ao da família Pano muito relevante para 
o escudo das línguas dessa família. 

Biblioteca do IFCH/ UNICAMP - Campinas; Biblioteca Central/ 
UnB - Brasília; Biblioteca do CILA - Lima; 

Áreas: Etnografia; Lingüística. 

NIMUENDAJÚ, Curt. Idiomas indígenas del Brasil. Revista del Instituto 
de Etnología de la Universidad de Tucumán, Tucumán, t. 2, p. 543-
618, 1931-2. 

Cita~ao de d'Ans - 1970. p. 137; 
Área: Etnología. 

OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. Povos indígenas e mudan~a sociocul
tural na Amazonia. A sociología do Brasil indígena, 2.ed. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1973. 

Id. Brasília: UnB, 1978. p . 173-96. 
Id. In: WAGLEY, Charles (org.). Man in the Amazon. Gainesville: 

UniversityofFlorida, 1974. p. 111-35. 
Descreve os processos de mudan~a sociocultural na Amazonia, 

áreas de fric~ao interétnica e as frentes de expansao da sociedade na
cional. Fornece informa~oes sobre os gn1pos Pano do Alto Purus e do 
Alto Juruá na regiao do Acre. 

Biblioteca do IFCH/UNICAMP - Campinas; Biblioteca do CAAAP 
- Lima; 

Áreas: Sociologia; Antropologia Política. 

OPPENHEIM, Víctor. Sobre os restos da cultura neolítica dos índios 
"Pano" do Alto Amazonas. Anais da Academia Brasileira de Cien
cias, Rio dejaneiro, n . 8, p. 311-13, 1936a. 

Relata pesquisa arqueológica sobre os índios Pano. Traz gravuras 
de pe~as encontradas na regiao do Alto Juruá. 

Biblioteca do Museu Nacional - Rio de Janeiro; 
Área: Arqueologia. 
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_____ . Notas etnográficas sobre os indígenas de (Acre) e Valle 
de Ucayali (Perú). Annaes de Academia Brasileira de Sciences, Río 
dejaneiro, p. 135-56, 1936b. 

Apresenta informa~oes sobre as tribos Pano e Arawak do Alto 
Juruá. Chega a dizer que esses índios estao em decadencia maior do 
que a dos índios da regiao do Ucayali, no Peru. 

Biblioteca do Museu Nacional - Río de Janeiro; 
Área: Sociología. 

PAULY, Antonio. Etnografía - el gn1po Pano. In:--. Ensayo de etno
grafia americana; viajes y exploraciones. Buenos Aires: Talleres/ 
Casa Jacobo Peuser, 1928. v. 18, p. 136-49. 

Trata da etnografia dos nativos do río Beni, com urna parte sobre 
a família lingüística Pano. Nessa parte, apresenta cada grupo que con
sidera pertencer a essa família dando sua área de dispersao, aspecto 
físico, caracteres lingüísticos (pequena lista de palavras), vida material, 
vida psíquica e vida social. 

Biblioteca Nacional (Sala de Investigación) - Lima; 
Área: Etnografía. 

PERÚ. Ministerio de Educación. Informe general de los grupos idio
máticos vernácula monolingües de la selva. !quitos: Sexta Dirección 
Regional de Educación, 1971-2. 

Elaborado para um seminário de educa~ao bilíngüe com conteú
do etnográfico e socioeconómico de 31 grupos da selva peruana, pode 
ser considerado um trabalho inicial, no qual Chirif e Mora (1977) ins
piraram-se para fazer o Atlas de comunidades nativas. 

Cita~ao de Chavarría - 1983. p. 36. 
Área: História. 

. Ministerio de Educación. Declaración Univer-sal de los -----
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Derechos Humanos-]avada]unibun mai dasibi anu akaibun,]atu 
nematidubumaki. Lima: Dirección General de Extensión Educativa, 
1973. 12p. (Serie Traducciones a Lenguas Vernáculas, 1-24). 

Documento sobre os direitos humanos escrito em várias línguas Pano. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Educa~ao. 

REICH, Alfred, STEGELMAN, Félix. Bei den Indianern des Uru
bamba und des Envira. Globus, Braunschweig, t . 83, p. 133-37, 
1903. 

Cita\:oes de Rivet e Tastevin - 1921. p. 33; 

RIBEIRO, Darcy. A ocupa~ao do Juruá-Purus. In: -. Os índios e a civi
liza~ao. Río de Janeiro: Civiliza~ao Brasileira, 1970. v. 77, p. 43-7. 
(Col. Retratos do Brasil). 

Informa sobre os massacres sofridos pelos índios dos riosJuruá e 
Purus; regiao habitada por grupos falantes de línguas Pano, contém re
latos da ocupa\:ªº dessa regiao e sobre a "pacifica~ao~' dos índios que 
habitavam o local. 

Biblioteca Central/UFP A - Belém; 
Área: História. 

RIVET, Paul. Sur quelques dialectes Pano peu connus. ]ournal de la 
SociétéAméricanistedeParis, Paris, n. 7, p. 221-42, 1910. 

Apresenta um comentário sobre algumas publica~oes da família 
Pano, incluindo bibliografia de cada urna delas. Dentre estas estao: 
Atnahuaca, Atsahuaca, Chacobo, Jamináua,. Cashinahua, Mayoruna, 
Pacaguara, Pano, Shipibo, Yamiaca. 

Biblioteca do Centro de Pesquisa do Museu Goeldi - Belém; Bi
blioteca do Museu do Índio - Rio de Janeiro; 

Área: Lingüística. 

RIVET, Paul, LOUKOTKA, Cestmir. Langues de l'Amérique du Sud et 
des Antilles. In: MEILLET, A., COHEN, Marcel (comp.). Les tangues 
du monde. Nova edi~ao. París: Centre National de la Recherche 
Scientifique, 1952. p. 1.099-160. 

A família Pano está agrupada da seguinte maneira: 
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1º Grupo: 
Pano, Capanahua, Ruanagua, Yaminahua, Cashinawa, Arara, 

Ararapina, Ararua (Saninahua?), Kulino, Katukina, Remo, Mayoruna, 
Shamikuro, Sacuia, Sensi, Setibo, Maparina, Sipibo, Casibo, Cunibo, 
Pitsobu-saboibo, Nocamán, Komobo, Nukini, Contanawa, Kuyanawa, 
Poyanawa, Yuamanawa, Paranawa, Nishinawa, Neharawa, Nasta
nahua, Marinawa, Tuxinawa, Pacanawa, Shipinawa, Yawavo Qawa
ku), Yura, Kanamari (Kanawari); 

2º Grupo: 
Arazaire (Arasá), Yamiaka (Haauneiri), Atsahuaka (Caspa), Arawa; 

3º Grupo: 
Pakaguara, Kapuibo, Chacobo, Sinabo (Senabo?), Caripuna, 

Yakariá (Yakare = Tapuüya). 
Biblioteca do IEl/UNICAMP - Campinas; 
Áreas: Etnografía; Lingüística. 

RIVET, Paul, TASTEVIN, C. Les tribus indiennes des bassins du Purus, 
du Juruá et des régions limitrophes. La Géographie, París, t. 35, n. 5, 
p . 450-82, 1921. 

Contém dados de vários grupos indígenas, tais como: localiza\:ªº 
geográfica, história e o significado dos seus nomes. Dentre esses gru
pos, estao vários Pano, como por exemplo os Amahuaca, Arara, Tutxi
náwa, Burué, Kapanahua, Kaxarari, Kaxinawá, Kontanawa, Conibo, 
Marinahua e os Marubo. Incluí bibliografía interessante para o estudo 
de línguas Pano. 

Arquivo da Diocese - Tefé; 
Área: Sociología. 

_____ . Les dialectes Pano du HautJuruá et Haut Purus. In: CON
GRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS 111, 20, 1924, Rio de 
Janeiro. Actas del ... Rio de Janeiro, 1924. v. 3, p. 227-78. 

Id. Anthropos, v. 22, p. 811-27, 1927 e v. 24, p . 489-516, 1929. 

Comenta sobre a família Pano, fomece longa cita\:ªº bibliográfi
ca de trabalhos pertinentes a essa família e suas línguas. Contém urna 
análise comparativa de vocábulos de várias línguas Pano. 
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Arquivo da Diocese - Tefé; 
Áreas: Etnografía; Lingüística. 

RODRIGUES, Aryon. Famílias lingüísticas menores. In: -. Línguas 
brasileiras -para o conhecimento das línguas indígenas. Sao Paulo: 
Loyola, 1986. p . 73-81. 

Apresenta a família Pano como senda urna das menores, a qual 
compreende 14 línguas. O autor mostra também um quadro que infor
ma o número de falantes de cada urna dessas línguas e o estado do 
Brasil em que o grupo se encontra: 

Língua: Estado: Nº de falantes: 
Amawaka AM 220 
Katukina AC 253 
Kaxarari RO 110 
Kaxinawá AC/AM 1.987 
Marubo AM 499 
Matis (Matsés) AM 141 
Maya AM 135 
Mayoruna AM 609 
Nukini AM 238 
Poyanawá AC 227 
Ja1nináwa AC 357 
Yawanawa AC 196 
Karipuna RO (?) 

Informa também sobre o pouco estudo dedicado a essa família 
lingüística, mencionando o historiador Capistrano de Abreu, que es
creveu um .livro sobre a língua Kaxinawá, como aquele que 1nelhor 
contribuiu com o estudo da família Pano no Brasil. 

Biblioteca do IEL/ UNICAMP - Campinas; 
Áreas: Etnografia; Lingüística. 

ROWE, John Howland. The distribution of indians and american indi
an languages in Peru. GeographicalReview, New York, t. 37, p . 205-
15, 1947. 
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Cita<;ao de d 'Ans - 1970. p. 138; 
Área: Lingüística. 

SAINT-CRICQ, M. de. Voyage du Pérou au Brésil par les fle uves Ucayali 
et l'Amazone; indios Conobos. Bulletin de la Société de Géographie 
de París, Paris, v. 7, p . 273-95, 1853. 

Cita<;ao de d 'Ans - 1970. p . 145; 
Área: Etnología. 

SALZANO, Francisco M. Genetic demography of the central Pano and 
Kanamari indians of Brazil. Hurnan Biology, n. 51, p. 551-64, 1979. 

Apresenta um estudo que facilita urna análise genética de alguns 
grupos indígenas, inclusive os falantes de línguas Pano. 

Biblioteca do Museu do Índio - Rio de Janeiro; 
Área: Genética. 

SALZANO, Francisco M. et alii. Trabalho de campo entre indígenas da 
Amazonia. Porto Alegre: FUNAI, 1976. p. 4. (Relatório). 

Menciona os Pano do Oeste amazónico (Marubo e Katukina) e os 
Pano do Leste (Kaxinawá e Yawanawá). Essa pesquisa está mais volta
da para as questoes biológicas, tais como estudos cromossómico, ge
nético entre outros, e o que diz respeito a lingüística é o item (10) 
Dados Lingüísticos. 

Arquivo da FUNAI - Manaus; 
Área: Biología. 

SCHMIDT, P. Wilhelm. Die Sprachen Südamerikas. In: -. Die 
Spracbf amilien und Sprachenkreise der Erde. Heidelberg: Winter, 
1926. 62lp. 

Contém urna classifica<;ao das línguas Pano em: 
Grupos do Norte: Konibo, Shetebo-Pano, Shipibo, Amahuaca, 

Kassibo, Mashoruna, Nana, Kulino e Kashinaua-Seminahua. 
Gn1pos do Centro: Kanamari e Katukina. 
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Grupos do Sul: a. Subgrupo Ocidental = Attsahuaca, Yamiaka e 
Aratsare. 

b. Subgrupo Oriental = Pakaguara, Ka ripuna, 
Sipibo, Chakobo e 
Kapuibo. 

Cita<;ao de Chavarría - 1983. p. 67. 
Área: Etnografia. 

SCHULLER, Rodolfo R. Weitere Erganzungen zur Bibliographie der 
Nusprachen. Anthropos, Friburgo, n. 6, p. 640, 1911. 

Descreve quatro trabalhos de línguas Pano. 

Cita<;ao de Girard - 1971. p. 178; 
Área: Lingüística. 

----. "Ynerre" o "stammvater" dos índios Maynas; esbo<;o ethno-
lógico-lingüístico. In: - . Annaes da Bibliotheca Nacional. Rio de 
Janeiro: Oficinas Graphicas da Biblioteca Nacional, 1912. p . 175-79. 

Contém um quadro das línguas apresentadas por grupos de acor
de com quem realizou seu estudo comparativo. As línguas Pano men
cionadas sao Shipibo e Mayoruna. 

Biblioteca do Museu do Índio - Rio de Janeiro; 
Área: Etnografía. 

SCHULTZ, Harald, CHIARA,Vilma. Informa<;oes sobre os índios do al
to rio Purus. Revista do Museu Paulista, Sao Paulo, v. 9, p. 181-201, 
1955. 

Comenta e localiza vários grupos indígenas, incluindo alguns de 
línguas Pano (Kaxinawá, Jamináwa, Marinahua, Sharanahua e Masta
nahua). Contém quatro fotos de índios Kaxinawá. 

Arquivo do Museu Paulista - Sao Paulo; 
Área : Sociología. 

SHELL, Olive. Pano reconstructíon. Pennsylvania: Universidade de 
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Pennsylvania, 1965. 274p. Tese (Doutorado de Filosofia em Lingüística). 
Sumário publicado em Linguistícs, n. 40, p. 2 85-86, 1968. 

Id. Las lenguas Pano y su reconstn1cción. In: -. Estudios Pano 
JI!. 2.ed. Yarinacocha: ILV, 1985. 212p. (Serie Lingüística Peruana, 12). 

Id. IJAL, v. 47, p. 68-75, 1981. 
O propósito <leste trabalho é apresentar um quadro da estrutura 

fonológica do Pano prirnitivo co1n certas características sobressalentes 
da sua estrutura gramatical. 

Analisa a família lingüística Pano apresentada com sete quadros 
e tres diagra1nas~ Depois da bibliografia, há um índice de glosas. 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; Biblioteca do ILV - Yarina
cocha; 

Área: Lingüística. 

SHELL, Olive, WISE, Mary Ruth. Grupos idiomáticos del Perú. 2.ed. 
Litna: ILV / UNMSM, 1971. 47p. 

Classificam as línguas faladas no Pen1 conforme as propostas de 
McQuown (1955) e Tax (1960). Essa classifica~ao está organizada de 
acordo com as subdivisoes tomadas da taxonomía biológica: phylum, 
tronco, família, subfamília, línguas e dialetos. 

Biblioteca do CILA - Lima; 
Áreas: Etnografía; Lingüística. , 

I~ 

SIGNORINI, !talo. Famiglia etno-linguistíca Pano e attivita dí sussis
tenza. Roma: Edizioni Ricerche, 1968. 202p. 

Id. (resenha) Revista del Museo Nacional, Lima, t. 35, p. 338-39. 
Apresenta um inventário sistemático da ergologia das atividades 

de subsistencia dos grupos indígenas de fala Pano que ocupam a selva 
peruana. O método desse trabalho teve inspirai;ao no trabalho de A. 
f\1étraux: La civilisation matérielle des tribus Tupi-Guaraní. 

j' ~ao Paulo; Hemeroteca (La Casona) - Lima; 
A.rea: Etnografia. 

STEERE, Joseph Beal. Narrative of the visit to indian tribes of the Purus 
River, Brazil. In: - . Annital report of the board of regents of the 
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Smithsonian /nstitution for the year ending june 30, 1901. 
Washington: Report National Museum, 1903. p . 359-93. - ---"'-

+@- 'tt~ Rgy. r1e 5vc-id. 
~ita~oes de Rivet e Tastevin - 1921. p. 33; .....___ - <S () ,,,_ .... 
Area: Etnografia. -----.:: __. 

STEWARD, Julián H. The Panoan tribes of easten Peru. In: -. 
Handbook of south american indians. Washington D. C.: United 
States Government, 1948. v. 3, p. 555-95. (Bulletin, 143). 

Apresenta urna introdu~ao com informa~oes sobre as línguas que 
o autor considera serem Pano, que por sua vez diferem muito de au
tores que o precedem. Contém divisoes tribais e históricas, fontes bi
bliográficas e culturais. 

Biblioteca do IFCH/ UNICAMP - Campinas; Biblioteca do CAAAP; 
Museu Nacional - Lima; 

Áreas: Lingüística; História. 

SUÁREZ,]. A. Moseten and Pano-Tacana. Anthropological Linguistics, 
Bloomington e Indiana, v. 11, n. 9, p. 255-66, 1969. 

Traz urna análise do sistema fonemico, história da classifica~ao e 
outros dados comparativos das línguas Pano. 

Biblioteca de Letras/ USP - Sao Paulo; 
Área: Lingüística. 

TAX, Sol. Aboriginal languages of Latín America. Current Anthro
pology, Chicago, v. 1, n. 5/6, p. 431-6, 1960. 

Classifica as línguas Pano e Tacana, pertencentes ao Macro-Pa
noan e ao Phylum Ge-Pano-Caribe. 

Biblioteca do IL V - Yarinacocha; Biblioteca do CILA - Lima; 
Áreas: Etnografía; Lingüística. 

TESSMANN, Günter. Die lndianer Nordost-Perus; Grundlegende Fors
chungen für eine systematische Kulturkunde. Hamburgo: Frie
drischsen de Gruyter, 1930. 856p. 
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Apresenta dados gerais e históricos sobre a família Pano e ainda 
lista palavras de várias línguas dessa família. 

Biblioteca do Museu do Índio- Rio deJaneiro; Biblioteca Central/ 
UNMSM - Lima; 

Áreas: História; Lingüística. 

TORRICO PRADO, Benjamín. Indígenas en el corazón de América. 
Cochabamba: Los Amigos del Libro, 1971. 269p. 

Descreve etnograficamente a populai;ao indígena boliviana, 
apresenta informa~oes demográficas, localiza\:ao, costumes e alguns 
dados lingüísticos das diversas etnias bolivianas, inclusive Pano. 

Citai;ao de Chavarría - 1983; 
Área: Etnografía. 

TOV AR, Antonio, TOV AR, Larrucea de. Lenguas Pano. In: -. Catálogo 
de las Lenguas de América del Sur. Nueva Edición Refundida. 
Madrid: Gredas, 1984. p. 64-9. '1~ eci . /() ~¡' 

Apresenta um comentário sobre as línguas Pano para introduzir 
os dados bibliográficos sobre elas. 

CEDI - Sao Paulo; Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Áreas: Bibliografia; História. 

TRAGER, George Leonard. The indian languages of Brazil. Intema
tionaljoumal o/American Linguistics, Chicago, n. 14, p. 43-8, 1948. 

Comenta o mapeamento lingüístico brasileiro e, ainda, classifica 
as línguas Pano. 

Biblioteca do CILA - Lima; 
Área: Etnografía. 

TRUJILLO FERRAR!, Alonso. Análisis del comportamiento económico 
de los Ka-shibo frente a los efectos aculturativos. [S.n.t.]. 75p. 
(Manuscrito). 
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Apresenta urna lista de nomes de estudiosos da língua Pano, ten
tando mostrar a origem dos Pano, dando seu percurso e sua localiza-

~ªº tribais. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: História. 

URBAN, Greg. A história da cultura brasileira segundo as línguas nati
vas. In: CARNEIRO da C., Manuela (org.). História dos índios no 
Brasil. Sao Paulo: Companhia das Letras/ EDUSP, 1992. p. 87-102. 

Tece comentários sobre as fanítlias lingüísticas, estando inclusa a 
Pano. Apresenta um mapa da América do Sul comas famílias lingüísticas. 

CEDI - Sao Paulo; 
Área: História. 

URIARTE, Luis M. Pobláciones nativas de la Amazonía Peruana. 
Amazonía Peruana, Lima, v. 1, n. 1, p . 9-58, 1976. 

Descreve 67 etnias indígenas, localizando-as geograficamente e 
estimando um número populacional. O tronco Macro-Pano é consti
tuído pelas famílias Pano e Tacana. A primeira estaría integrada por 
15 a 18 grupos étnicos e a última teria, no Peru e na Bolívia, o grupo - -.. ese'ejja. _-.:;::::.· 

Biblioteca do CAAAP; CILA - Lima; 
Áreas: Etnografía; Lingüística. 

V ARES E, Stéfano. The forest india ns in the present política! sítuation of 
Peru. Copenhagen: IWGIA, 1972. 28p. (Documents, 9). 

Verifica os mecanismos de dependencia e domina~ao interna das 
sociedades minoritárias da selva peruana, que incluí os Pano. 
Apresenta mapas do Peru e da Bolívia divididos em áreas lingüísticas. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Sociología. 
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VILLAREJO, Avencio. Estudios sobre el aborigen amazónico. In:-. 
La selva y el hombre; estudio antropocosmológico del aborigen 
amazónico. Lima: Ausonia, 1959. p . 110-85. 

Apresenta dados históricos sobre as principais tribos antigas e as 
atuais (idiomas, dialetos). Dentre essas tribos, estao as de língua Pano. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: História. 

VOEGELIN, M. F. Languages ofthe world; native America fascicle two. 
Anthropological Linguistics, Bloomington e Indiana, v. 7, n. 7, p. 1-
150, 1965. 

Classifica as línguas indígenas da América, onde Pano e Tacana 
sao tratadas no Phylum Macro-Pano de acordo coma classifica\:aO de 
Greenberg (1956); incluí dados de Masan (1950). 

Biblioteca do CILA - Lima; 
Áreas: Etnografía; Lingüística. 

_____ . Pano y macro-Panoan phylum. In: - . Classiftcation and 
Jndexofthe World 'slanguages. NewYork: Elsevier, 1977. p. 282-84. 

Contém somente urna página que diz respeito a família Pano e 
mais duas sobre o Macro-Pano. Apesar da brevidade, é muito perti
nente aos estudos sobre essa família. O artigo apresenta o número de 
falantes de Pano, aproximadamente, e a distribui<;ao geográfica das lín
guas Pano, dividindo-as em central, sul e sudeste. 

Biblioteca Nacional (Sala de Investigación) - Lima; 
Área: Etnografía. 

W AHL, Lissie. La federación nativa del Madre de Dios; informe de un 
congreso. A1nazonía Indígena. Lima: Copal, 1985. p. 15-23. 

Apresenta urna visao política dos índios da regiao de Madre de 
Dios; menciona os problemas da terra, de saúde, de educa<;ao e con
tém um mapa coma localiza\:ªº de assentamento indígena na regiao. 
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Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Sociología. 

WEIGEL, P. Francisco Javier. Mapa trazado en los cárceles de Lisboa. 
In: CHANTRE Y HERRERA, José P. Historia de las misiones de la 
Compañía de Jesús en el Marañón español; 1637-1767. Madrid: 
Imprenta de Avrial, 1901. 744p. 

Relatos sobre as missoes em cerras peruanas. Traz mapa relevante 
para o estudo dos grupos Pano. 

Biblioteca do CAAAP; Biblioteca Central/UNMSM - Lima; 
Área: História. 

WISE, Mary Ruth. Datos suplementarios sobre "grupos idiomáticos del 
Perú". Yarinacocha: CALAP, 1975. 4p. (Folheto). 

Apresenta as famílias lingüísticas e os idiomas dos grupos indíge
nas do Peru. 

Biblioteca do CILA - Lima; 
Área: Etnografía. 
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PARTE 3 

Línguas da Família Pano 

O nome usado para denominar a família Pano foi emprestado de 
urna língua chamada Pano (ver Panobo), por ela ser a principal dentre 
outros grupos semelhantes, encontrada no alto Ucayali pelos mis
sionários (ver família lingüística Pano). 

Como foi <lito anteriormente, o primeiro a dividir em línguas a 
família Pano e reconhece-la como família lingüística foi La Grasserie 
(1888). Ele a classificou compreendendo as seguintes línguas, Pano 
(Panobo), Conibo, Pacavara (Pakaguara), Caripuna, Culino, Maxuruna, 
Mayoruna domesticada e Mayoruna selvagem. 

Em 1891, J.3rinton revisa essa classifica\:ªº ampliando para 18 o 
número de línguas. Rivet, em 1924, divide a família Pano geografica
mente em tres grupos. O primeiro localiza-se ao longo dos rios Ama
zonas e Ucayali, com 29 línguas; o segundo, do largo do rio Inambari, 
com apenas quatro línguas; e o terceiro se estende do rio Mamoré e 
Beni, afluentes dorio Madeira, com 12 línguas. Nesses totais estao in
clusos línguas e dialetos. 

Schmidt (1956) distribuí as línguas Pano também em tres grupos: 
o do Norte, o do Sul e o do Oeste.Jijón e Caamaño (1942) adotaram o 
agrupamento feito por Schmidt. Loukotka, em 1942, distribuí as línguas 
Pano geograficamente como fez Rivet, mas com algumas altera~oes. 
McQuown (1955) assume as divisoes de Rivet e Loukotka, mas as de
nomina de Pano Central, Sul Ocidental e Sul Oriental. Essas divisoes 
sao, na realidade, identicas aquelas apresentadas em Mason (1950). 

A seguir apresento urna lista das divisoes das línguas Pano tal co
mo aparecem reproduzidas em d'Ans (1970). As letras P, Br e Bo refe
rem-se aos países Peru, Brasil e Bolívia, respectivamente. 

' 
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l. Pano Central 
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A. Chama 

l. Conibano 
a. Conibo (P) 
b. Xipibano 

a '. Sinabano 
? l '. Caliseca (P) 
? 2'. Sinabo (P) 

b'. Manamabobano 
l'. Manan1abobo (P) 
2'. Mana va (P) 

e'. Xipibo (P) 
c. Setebano 

a'. Sensiano 
l ' . Casca (P) 
2'. Runubu (P) 
3'. In u bu (P) 
4'. Barbudo (P) 
5'. Tenti (P) 

? 6'. Mananagua (P) 
T. Sensi (P) 

b'. Panobano 
1'. Pano (P) 
2'. Pelado (P) 
3'. Manoa (P) 
4'. Caxiboyano (P) 

--·~t>a~C?_12_o . ~--ary----
c'. Setebo (P) 

2. Caxibano 
a. Cacataibo (P) 
b. Caxinyo (P) 
c. Runyo (P) 
d. Buninahua (P) 

? e. Carapacho (P) 
f . Puchanahua (P) 
g. Xirino (P) 
h. Caxibo (P) 

B. Culino (Br) 

C. Capanahuano 
l. Capanahua (P) 

a. Capanahua (P) 
b. Busquipani (P) 

2. Remano 
a. Remo 
b. Sacuia 

3. Maspano 
a. Maspo 
b. Epetineri 

4. Cuianauano 

(P) 
(P) 

(P) 
(P) 

(Br) _¿-----__=_ 
~=---

a. Nucuini 
b. Cuianaua 

5. Niaragua (P) 
(Br) .:Z:::::::. 

? 6. Puyamanahua (P) 

D. Amahuacano 

-

l. Amahuaca 
a. Cachinauano 

a'. Cachinaua 
b'. Cheminaua 

' b. Inuvaqueu (Br) 
c. Viuivaqueu (Br) 
d. Amahuaca (P;Br) 

2. Pichobano 
a. Pichobo (P) 
b. Soboibano 

a'. Soboibo (P) 
b'. Ruanagua (P) 

c. Mochobano 
a'. Mochobo (P) 
b'. Comobo (P) 

E. Panano Catuquina 
l. Ararano 

a. Arara (Br) 
b.Chauanauaca (Br) 

(Br) <:-
(Br) ~---

~ -
"'*~ -

Aí4---

.. 

... 
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2. Ararapina (Br) 
3. Araraua (Br) 
4. Saninauano 

a. Saninaua 
b. Saninauaca 

5. Catuquina(Br) 

F. Panano Yurúa-Purus 

l. Poianaua (Br) 
2. Chipinaua (Br) 
3. Aranaua (Br) 
4. Jauavo (Br) 
5. Jaminaua (Br) 
6. Runanaua (Br) 
7. Contanaua (Br) 
8. Jauanaua (Br) 
9. Pacanaua (Br) 

10. Jumbanaua (Br) 
11. Jura (Br) 
12. Tuchinaua (Br) 
13. Marinaua (Br) 
14. Espino (Br) 
15. Manaua (Br) 
16. Canamari (Br) 

JI. Pano Sul Ocidental 

A. Arazaire (P) 

B. Atsahuacano 
l. Atsahuaca(P) 
2. Yamiaca (P) 

III. Pano Sul Oriental 

A. Pacaguarano 

l . Chacobo (Bo) 
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~ 
' I 

·-----
(Br) 
(Br) 

2. Caripuano ~ 
a. Caripuna (Br) ~ b. Jacaria (Br) 

3. Capuibo (Bo) 
4. Sinabo (Bo) 
5. Pacaguara(Bo) 

? B. Zurina(Br) 

Segundo Masen (1950), as classificac;oes lingüísticas feítas até 
agora fundamentaram-se em listas curtas de itens lexicais coletados, na 
maioria das vezes, por pessoas nao preparadas para essa tarefa e in
clusive com ajuda de intérpretes. O mesmo Masen afirma que todas as 
classificac;oes requerem urna reelaborac;ao. No que diz respeito a clas
sificac;ao das línguas Pano, nos últimos anos , nota-se um avanc;o com 
os trabalhos de Shell (1975), d'Ans (1973a, 1973b), Loos (1975). 

Lamentavelmente, todos esses trabalhos referem-se, principal
mente, as línguas Pano faladas no Peru e na Bolívia. As do Brasil prati
camente nao sao mencionadas. Tendo isso em conta, <levo adiantar 
que as línguas incluídas neste livro seguem os dados disponíveis sobre 
elas e, na medida do possível, foi feíta urna análise lingüística de algu
mas línguas para se decidir se ela pertencia a família Pano (ver, por 
exemplo, Shanenáwa). 
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Legenda: 

1. Amahuaca; 

2. Capanahua; 

3. Cashibo-Kakataibo; 

4. Kaxinawá; 

5. lsconahua; 

6. Janináwa; 

7. Mayo-Pisabo; 

8. Marinahua; 

9. Mastanahua; 

1 o. Morunahua; 
11. P arquenahua; 

12. Sharanahua; 

13. Shipibo-Conibo; 
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Mapa 11: Peru e as lf nguas Pano Mapa 111: Bolívia e as línguas Pano 

Legenda: 

Área Pano Boliviana 
1. Jamináwa; 

2. Pacaguara; 

3. Chacobo; 
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Mapa IV: Regiáo Pano Brasileira 

Legenda: 

• Estados com línguas Pano: 
Amazonas, Acre e RondOnia; 

1. Katukina 
2. Shanenáwa 
3. Kaxinawá 

4. Yawanawá 
5. Matis 

6. Manibo 
7.Poyanáwa 
8. Nukini 
9. Kaxarari 

10. Arara 

11. Jamináwa 

12. Mayoruna 
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FatO 

Panntins 

AMAHUACA 

Grupo indígena: Amahuaca; 
Autodenomina\:aO: Yora; 
Número de comunidades: 5; 
Popula':;ao: 1.500; 
Localiza':;aO geográfica: Departamento de Loreto, no Peru. 

Durante o século XIX, os Amahuaca continuaram resistindo ao 
contato com brancos e com outros grupos indígenas, especialmente 
com os Piro e Shipibo-Conibo que os escravizavam. Em outras pala
vras, os Piro e Shipibo-Conibo tomavam como seus servos outros ín
dios, fazendo-os trabalhar para eles sem pagamento e contra sua 
própria vontade, nao os deixando voltar para junto de sua comunidade 
de origem. As tentativas de realizar um trabalho missionário entre os 
Amahuaca fracassavam sempre. 

Em 1925, os Amahuaca contavam com tres mil pessoas, aproxi
madamente; mantinham Tela':;óes amigáveis com os Campa e Caxi
nawá. Habitavam as cabeceiras dos ríos Juruá, Purus, Envira e os aflu
entes da margem direita do Alto Urubamba e do Ucayali. 

Provavelmente, eles receberam seus primeiros machados e facas 
de metal dos caucheiros. O seu contato com os brancos resultou na 
morte de um grande número de nativos, causada mais por matan\:a do 
que por epidemias. 

Quanto a sua organiza~ao social, há hipótese de que seja do tipo 
dual, só as famílias nucleares ou polígamas é que vivem agrupadas nor
malmente. A residencia é neolocal, antigamente era 1natrilocal. Quanto 
a descendencia, ela é matrilinear (Chirif e Mora - 1977). 

A situa~ao sociolingüística do grupo e1n 1977 era de 85º/o mono
lingüe e 15% bilíngüe, Castelhano-Amahuaca. 

Os Amahuaca obtiveram variantes do mesmo noxne, bem como 
outras denomina~oes, respectivamente, Amawaka, Amaguaco e Atne
uhaque; além de Ipitinere e Sayaco, senda o nome mais comum 
Amahuaca. 

Os Amahuaca praticam a agricultura de subsistencia, a ca\:a e a 
pesca. ·sua alimenta\:ªº básica constituí-se de banana e milho, em vez 
da mandioca (macaxeira) como nos demais grupos. 
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AMAHUACA. Short compative [sic.] list. 1955. lfl. (Lista manuscrita). 
Contém 66 itens lexicais em Espanhol-Amahuaca. 

Arquivo do Museu Nacional - Rio de Janeiro; 
Área: Lingüística. 

d'ANS, André-Marcel. Repertorio etnobotánico y etnozoológico 
Amahuaca (Pano). Lima: CIWUNMSM, 1972. 42p. (Documento de 
Trabajo, 3). 

Apresenta urna lista de 568 palavras Amahuaca, que se dividem 
entre animais, em geral, e plantas variadas. Na sua introduc;ao há co
mentários sobre o gn1po Amahuaca. 

Biblioteca do CILA - Litna; 
Área: Lingüística. 

d'ANS, André-Marcel, EYNDE, Els Van den. LéxicoAmahuaca (Pano). 
2.ed. Lima: CIWUNMSM, 1974. 44p. (Documento de Trabajo, 6). 

Reúne 1. 500 entradas do Amahuaca obedecen do a urna ordem 
alfabética. Numa segunda parte, encontramos a traduc;ao dos itens lexi
cais Espanhol-Amahuaca. 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; 
Áreas: Lingüística; História. 

CARNEIRO, Roberto L. Logging and the patron system among the 
Atnahuaca of eastern Peru. In: CONGRESO INTERNACIONAL DE 
AMERICANISTAS, 35, 1962, México. Actas y Memorias ... México, 
1964. v. 3, p. 323-27. 

Apresenta informa\:oes históricas do grupo Amahuaca. 

Biblioteca do Museu do Índio - Rio de Janeiro; 
Áreas: Antropología; História. 

_____ . Hunting and hunting magic among the Amahuaca of the 
Peruvian Montaña. In: -. Native south americans; ethnology of the 
least known continent. Berkerley: Little Brown, 1974. p. 122-232. 
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Contém dados dos nativos Amahuaca de natureza antropológica 
e social, ou seja: como se dá a ca~a , os animais preferidos, as armas 
usadas, sua fabrica~ao e outros detalhes como a magia na cac;a etc. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Áreas: Antropología; Sociología. 

CHIRIF, Alberto, MORA, Carlos. Amahuaca. In: -. Atlas de comu
nidades nativas. Lima: SINAMOS e DOR, 1977. p. 64-5. 

Traz informac;oes sobre o grupo Amahuaca, tais como autode
no1nina\:aO, família lingüística, localizac;ao geográfica, vías de acesso a 
área de assentamento, populac;ao, número de co1nunidades, referencia 
histórica, organizac;ao social, vestidos e adornos, armas tradicionais, re
la<;oes como resto da sociedade nacional do Peru, atividades económi
cas, artesanais etc. 

Biblioteca do CAAAP; Biblioteca Nacional (Sala Perú) - Lima; 
Áreas: Antropología; História. 

DOLE, Gertrude. Endocannibalism among the Amahuaca indians. In: 
KIMBALL ROMMEY, A., DEVORE, Paul l. (eds.). You and others. 
Cambridge, 1973. p. 240-46 

Id. In: LY0N, Patricia (ed.). Native south americans; ethnology of 
the least known continent. Berkeley: Little Brown, 1974. p. 302-08. 

Id. Transactions of the New York of the Academy of Sciences. New 
York, 1966. p. 567-73. 

Narra um rito funerário e a atitude dos membros do grupo com 
seus 1nortos. No final apresenta urna discussao que esclarece que o en
docanibalismo nao era urna prática comum entre os Pano do Ucayali. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Áreas: Antropología; História. 

_____ . Pattern and variation in Amahuaca kin tenninology. 
Vermont: American Anthropology Association, 1977, n. 1, p. 13-36. 

Apresenta termos lingüísticos para descrever as rela\:oes de pa
rentesco. 
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Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Áreas: Antropología; Lingüística. 

GOEHRJNG, Herman. Informe al supremo gobierno del Perú sobre la 
expedición a los valles de Paucartambo en 18 73, al mando del coro
nel don Baltazar la Torre. Lima: Imp. del Estado, 1877. lllp. 

Diário da expedis;:ao. Notas sobre as tribos Machiguenga, Huachi
payri, Tuyuniri, Sirincyri e Amahuaca (p. 69-83). Apresenta urna des
cris;:ao da regiao e urna lista de palavras indígenas. 

Citas;:ao de Schwab - 1942. p. 33; 
Áreas: História; Lingüística. 

GRUBB, K. G. Tbe lowland indians of Amazonia. London: World Do-
1ninion, 1927. p . 80-130. 

Informa sobre vários ríos e regioes pertinentes aos grupos Pano, 
apresenta dados sobre os Amahuaca e, ainda, contém mapas. 

Biblioteca do Centro de Pesquisa do Museu Goeldi - Belém; 
Área: História. 

HYDE, Richard. Calificadores de animales silvestres en el Amahuaca. 
Yarinacocha: ILV, 1972. lp. (Información de Campo, 21). 

Breve lista de adjetivos usados para animais domésticos e selva
gens do ecossistema dos Amahuaca. 

Biblioteca do CILA - Lima; 
Área: Lingüística. 

HYDE, Richard et alii. Fonología Amahuaca; datos para el estudio de 
tonosenAmahuaca. Yarinacocha: ILV, 1972/ 1975. (Información de 
Campo, 20). 

Dados manuscritos e microfichados expostos da mesma forma 
como os autores escreveram-nos no campo. Incluí comentários e ob
servas;:oes a respeito do sistema tonal da língua. 
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Biblioteca do CILA - Lima; 
Área: Lingüística. 

HYDE, Sylvia. Diccionario Amahuaca. Edición preliminar. Yarina
cocha: ILV, 1980. 154p. (Serie Lingüística Peruana, 7). 

O dicionário da língua Amahuaca apresenta a ortografía e a trans
cri~ao fonológica das palavras Amahuaca em castelhano e vice-versa. 
O apendice A contém notas gramaticais do Amahuaca, o B contém as 
horas e os números, o apendice C tem os tipos de setas e finalmente a 
bibliografía empregada no trabalho. 

Biblioteca do CILA, CAAAP - Lima; Biblioteca do ILV - Yarina
cocha; 

Áreas: Lingüística; Bibliografía. 

INSTITUTO LINGÜÍSTICO DE VERANO (Peru). Amahuaca. In: - .. 
Palabras y frases útiles en algunos idiomas de la selva peruana. 3.ed. 
Yarinacocha, 1979. p . 15-7. (Documento de Trabajo, 4). 

Apresenta alguns tipos de frases de natureza geral, localizas;:ao, 
imperativos, pedidos de mercadorias e venda, primeiros auxílios. No 
fim traza ortografía da língua. 

Biblioteca~do CILA; CAAAP - Lima; 
Área: Lingüística. 

KIETZMAN, Dale W. Afinidades culturales de los Amahuaca del Perú. 
Perú Indígena, Lima, v. 2, n. 4/6, p. 226-33, 1952. 

Contém dados sobre a cultura dos índios Amahuaca. 

Biblioteca do CAAAP; Hemeroteca (La Casona) - Lima; 
Área: Antropología. 

OSBORN, Henry. Amahuaca phonemes. International ]ournal of 
American Linguistics, Chicago, v. 14, n . 3, p . 188-90, 1948. 

Neste artigo apresentam-se as consoantes do Amahuaca, a sua 
distribui~ao, as vogais e sua distribuis;:ao, acentua~ao etc. 
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Biblioteca do CILA - Lima; Biblioteca do ILV - Yarinacocha; 
Área: Lingüística. 

PERÚ. Ministerio de Educación, INSTITUTO Lingüístico de Verano. 
Mariquita. In: -. Amahuaca. Yarinacocha, 1986. 35p. (Libro de 
Ciencias Naturales, 1). 

Apresenta dez li\:oes de higiene com desenhos, sendo todas com 
textos escritos em Amahuaca com tradu\:aO para o castelhano no final. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Áreas: Lingüística; Lingüística Aplicada. 

RUSSELL, Robert. A study of Amabuaca (Pano) kinsbip. Yarinacocha: 
IL V, 1962. 40p . (Información de Campo, 22). 

Comenta o sistema de parentesco Amahuaca. Apresenta termos 
lingüísticos referentes ao aspecto antropológico. 

Biblioteca do IL V - Yarinacocha; 
Áreas: Antropología; Lingüística. 

_____ . Lista comparativa de palabras usuales en Amabuaca . 
Yarinacocha: ILV, 1957. 23p. (Información de Campo, 21b). 

Contém a transcri\:ªº fonética e f onemica manuscrita de urna lista 
de aproximadamente duzentas entradas lexicai.s em Amahuaca. 

Biblioteca do CILA - Lima; 
Área: Lingüística. 

_ ____ . Algunos morfemas de Amahuaca (Pano) que equivalen 
a la entonación del castellano. Perú Indígena, Lima, v. 7, n. 16/ 17, 
p . 29-33, 1958. 

Id. (Resenha) In: IJAL, v. 26, p. 159, 1961. 
Apresenta alguns dos morfemas em Amahuaca usados para in

dicar enfase, interroga\:aO, emo\:aO e outras atitudes sem empregar 
um sistema de entona\:ªº contrastante. Contém um mapa dos grupos 
idiomáticos que o Instituto Lingüístico de Verano escuda na selva pe
ruana. 
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Biblioteca do CAAAP - Lima; Biblioteca do IL V - Y arinacocha; 
Área: Lingüística. 

___ _ . Una gramática transformacional del Amahuaca. Estudios 
Pano IV. Yarinacocha: ILV, 1975. 108p. (Serie Lingüística Peruana, 13). 

Id. (Resenha). In: IJAL, v. 47, n. 1, p. 75-83, 1981. 
Id. (tít. orig.) A transformational grammar of Amahuaca (Pano). 

Ohio State University. Tese (Especialidade em Lingüística). 
Apresenta os tipos de ora~oes em Amahuaca, a estrutura frasal, as 

análises das transforma\:oes em Amahuaca e as regras isomorfonicas 
para essa língua. 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; Biblioteca do IL V - Y arina
cocha; 

Área: Lingüística. 

RUSSELL, Robert, RUSSELL, Dolores. Syntactonemics in Arnahuaca 
(Pano). Rio de Janeiro: Museu Nacional, 1959. p. 128-71. (Série 
Lingüística Especial, 1). 

Descreve as palavras e a sua intensidade em rela\:aO a dis
tribuí\:ªº dos tonemas postulados em Arnahuaca. Esse artigo contém 
tons, classes sintactonemicas, explica~ao das mudan\:as tonais etc. Há 
também um vocabulário da língua. 

Arquivo do Museu Nacional - Rio de Janeiro; 
Área: Lingüística. 

SP ARING-CH.Á VEZ, M. W. Interclausal reference in Amahuaca. In: 
INTERNATIONAL CONGRESS OF AMERICANISTS, 47, New Orleans. 
1991. 15p. (Trabalho divulgado no congresso; ainda nao foi publicado.) 

A presenta estudo do Arnahuaca sobre padrao ergativo "split", sis
tema de marca\:ªº de caso, morfemas de tempo e aspectos nao-marca
do e marcado. 

Biblioteca particular - Campinas; 
Área: Lingüística. 
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YOUNG DE HYDE, Sylvia. El verbo reflexivo del Amahuaca. In: LOOS, 
E. (ed.) . Estudios Pano JI. 2.ed. Yarinacocha: ILV, 1985. p. 9-51. 
(Serie Lingüística Peruana, 11). 

Examina a variedade de formas que toma o verbo reflexivo e 
propoe urna análise que estabele\:a urna forma básica do reflexivo e 
que explique essa variedade. 

Esse estudo apresenta listagens de palavras que mostram as 
várias formas aparentes de marcar o verbo reflexivo como: aumento de 
urna vogal, mudan\:a e aumento de vogal, perda de nasaliza\:ªº e au
mento vocálico, mudan\:a de tom, fusao de sufixo e verbo sem mar-

ca\:ªº· 
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Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; 
Área: Lingüística. 

ARARA 

Grupo indígena: Arara; 
Autodenomina~ao: desconhecida; 
Número de comunidades: 1; 
Popula~ao: desconhecida; 
Localiza\:ªº geográfica: Alto Liberdade e Humaitá do Alto Juruá, 
no Acre, Brasil. 

Os índios Arara sao chamados também de Ararawa e Ararapina. 
Falam u1na língua próxima a dos Kaxinawa, Yaminawa e Katukina. 
Segundo Rivet e Tastevin, em 1921, esse grupo se subdividía em 
Ararapuia, no Humaitá, e Ararawa, no Alto Liberdade e no Alto Envira. 
Acreditavam também que eles eram identicos aos Saninawa. 

De acordo coro a classifica~ao lingüística de McQuown (1955), a 
língua Arara está agrupada no Pano Catuquina. 

Os Arara sao pouco conhecidos pelos estudiosos, mas existem 
fontes seguras de sua existencia no estado do Acre, próximos a regiao 
de Cruzeiro do Sul. Nao se sabe se eles estao em urna ou mais aldeias. 

Os indigenistas da Funai, em 1989, localizaram os Arara em tres 
lugares diferentes: na área indígena próxima ao ria Tarauacá, outro, no 
igarapé Preto e o terceiro ainda se encontra arredio. Os dais primeiros, 
segundo a Funai, estao junto aos Jamináwa, estando todos os tres no 
município de Cruzeiro do Sul. 

Esse grupo representa perfeitamente o estado de desconheci
mento das línguas Pano no Brasil, estando sem maiores informa\:oes 
até mesmo os órgaos governamentais responsáveis por assuntos volta
dos aos índios. 

d' ANS, André-Marcel. Materiales para el estudio del grupo lingüístico 
Pano. Lima: UNMSM, 1970. p. 21. 

Contém urna lista das línguas Pano distribuídas em tres grupos, 
segundo a classifica~ao de McQuown (1955). A língua Arara está clas
sificada no Pano Central, no subitem E. Catuquino. 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; 
Área: Etnografía. 
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V 

RIVET, Paul, LOUKOTKA, Cestmir. Langues de l'Amerique du Sud et 
des Antilles. In: MEILLET, A., COHEN, Marcel (comp.). Les tangues 
du monde. Nova edi\:ao. Paris: Centre National de la Recherche 
Scientifique, 1952. p. 1.099-160. 

Separa os grupos de línguas Pano em tres outros para efeito de 
análise. A língua Arara é colocada junto a língua Yamináwa, Katukina 
e outras. O Arara está mencionado pelo nome Ararawa (Saninahua), 
Ararapina e Arara como sendo tres grupos diferentes. 

Biblioteca do IEL/ UNICAMP - Campinas; 
Área: Etnografia. 

RIVET, Paul, TASTEVIN, C. Les tribus indiennes des bassins du Purus, 
du Juruá et des régions limitrophes. La Géographie, Paris, t. 35, n. 5, 
p. 450-82, 1921. . 

Contém história, localiza\:ªº geográfica, significado dos nomes 
de vários grupos Pano, e dentre eles está o Arara. 

Arquivo da Diocese - Tefé; 
Área: História. 

SHELL, Olive. Las lenguas Pano y su reconstrucción. In: Estudios Pano 
111 2.ed. Yarinacocha: ILV, 1985. p . 16-34. (Serie Lingüística 
Peruana, 12). 

Apresenta as classifica\:oes lingüísticas feítas das línguas Pano, 
nas quais se encontram também dados sobre a língua Arara. 
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Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; 
Área: Etnografía. 

CAPANAHUA 

Grupo indígena: Capanahua; 
Autodenominavao: Nuquencaibo; 
Número de comunidades: 4; 
Popula\:ao: 600 (1977); --~/ ...,_, " 

:..e... p¡<., ¡. Localiza\:ªº geográfica: Departamento do Ucayali, no Peru. 
" ..... ~ 

Segundo Chirif e Mora (1977), os índios Capanahua silo encon- ::;) 
trados nao só no Peru, mas também no Brasil, no Alto Juruá, no estado -
do Acre. Seguramente, esses índios estao lÓc~lizados na selva baixa do 
Peru, rios Bucunya e Tapiche, distrito Alto Tapiche, Província de Re
quena, Departamento do Ucayali. 

Esses índios viviam antigamente nas cabeceiras dos rios Javari, 
Tapiche e Blanco. Em 1817 os missionários franciscanos tentaram tra
balhar com eles, mas nao conseguiram devido a urna epidemia. Em 
1925, eles passaram a trabalhar para o "patrao" no Alto Tapiche e no 
Alto rio Blanco, o que contribuiu para a reduvao mais intensa dos 
Capanahua. Sabe-se que esse grupo nunca foi numeroso e sempre 
sofreu ataques de outros grupos. Assim, durante o auge do caucho, o 
grupo de sobreviventes nao passava de cem pessoas. 

A organiza\:ªº social dos Capanahua é formada por das patrili
neares. A sua situa\:ªº sociolingüística é de 10% do grupo monolíngüe 
e 90% bilíngüe, Espanhol-Capanahua. 

CAPANAHUA. Shortcompative[sic.] list. 1955. lfl. (Lista manuscrita). 
Lista de 66 itens lexicais de Espanhol-Capanahua muito impor

tante para um estudo comparativo das línguas Pano ou nao-Pano. 

Arquivo do Museu Nacional - Rio dejaneiro;. 
Área: Lingüística. 

CHIRIF, Alberto, MORA, Carlos. Capanahua. In: -. Atlas de comu
nidades nativas. Lima: SINAMOS, 1977. p. 104-5. 

Encontram-se informavoes gerais sobre as minorías étnicas, entre 
elas, a Capanahua. Essas informa\:6es sao sobre sua autodenomina\:ªº' 
família lingüística, localiza~ao geográfica e as rela\:6es do grupo com o 
resto da sociedade nacional. 
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Biblioteca do CAAAP - Lima; Biblioteca Nacional (Sala Perú) -
Lima; 

Áreas: Antropologia; Sociologia; História. 

_____ . Capanahua. In: - . Palabras y frases útiles en algunos 
idionias de la selva peruana. 3. ed. Y arinacocha, 1979. p. 51-3. (Do
cumento de Trabajo, 4). 

Apresenta alguns tipos de frases: gerais, direc;oes, imperativas, 
pedidos e venda, primeiros socorros e ortografía da língua. 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; Biblioteca do ILV - Yarina
cocha; 

Área: Lingüística. 

GRUBB, Kenneth G. The basins of the Ucayali and the Huallaga; 
31.000 indians. In: -. The lowland indians of Amazonia. London: 
World Dominion, 1927. p. 82-6. 

Informa sobre a família Pano em geral, subgrupos e línguas, den
tre elas está o do Capanahua. Localiza, geograficamente, os Capanahua 
e os Mayoruna em um mesmo item, como se eles fossem subgrupo um 
do outro. 

Biblioteca do Centro de Pesquisa do Museu Goeldi - Belém; 
Área: Etnografía. 

INSTITUTO LINGÜÍSTICO DE VERANO (Peru). Capanahua. In: -. 
Vocablos y expresiones médicas mas usuales en veinte idiomas 
vernáculos peruanos. Yarinacocha, 1973. p. 55-60. (Documento de 
Trabajo, 2). 

Traz dados lingüísticos de Capanahua e outras línguas. Cada urna 
das línguas apresentadas aqui tem 55 perguntas, indicac;oes médicas e 
um vocabulário com 150 entradas aproximadamente. 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; 
Área: Lingüística. 

LOOS, Betty Halde, LOOS, Eugene. La estructura semántica y fo
nológica de los prefijos verbales en Capanahua. In: LOOS, E. 
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(ed.). Estudios Pano l. 2.ed. Yarinacocha: ILV, 1978. p . 63-132. 
(Serie Lingüística Peruana, 10). 

Propoe urna explicac;ao dos significados dos prefixos do Capa
nahua. Levantam-se hipóteses sobre a semantica gerativa e também 
tratam das regras transformacionais universais. 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; Arquivo do IL V - Yarinacocha; 
Área: Lingüística. 

_ ____ . Capanahua narration stn1cture. Studies in literature and 
language, Austin, Universty of Texas, n. 4, p. 697-42, 1963. 
(Suplemento). 

Mostra a estn1tura de narrac;ao, parágrafo, sentenc;a, componen
tes da sentenc;a. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; Biblioteca do IL V - Yarinacocha; 
Área: Lingüística. 

LOOS, Eugene. La tribu Capanahua. Yarinacocha: ILV, 1967. 4p. 
(Información de Campo, 66). 

Contém dados sobre a populac;ao Capanahua, sua localizac;ao 
geográfica e sua relac;ao com os nao-índios. 

Biblioteca do ILV - Yarinacocha; 
Área: Sociología. 

_____ . Capanahua syllable restructuring in relation to compar
ative studies. Dallas: SIL, [s.d.]. p. 291-301. 5th Anive rsary. 

Trata de um estudo da sílaba em Capanahua, da natureza polis
silábica dos morfemas Pano, do processo sintático na formac;ao de 
palavras Pano, da prefixac;ao, dos nomes complexos etc. 

Biblioteca do IL V - Yarinacocha; 
Área: Lingüística. 

_ ___ . The phonology of Capanahua and its grammatical basis. 
Santa Ana: SIL, 1969. 238p. (Linguistics and Related Fields, 20). 
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Há urna análise gramatical que apresenta regras de estrutura mor
fofonemica e também um pequeno léxico da língua. 

Biblioteca do IEUUNICAMP - Campinas; Biblioteca do CAAAP; 
CILA- Lima. 

Área: Lingüística. 

_____ . Listas de palabras y frases para estudio comparativo en 
el idioma Remo. Yarinacocha: ILV, 1973. Sp. (Información de 
Campo 210). 

Apresenta um relato de um encentro dos Capanahua comos Remo. 

Biblioteca do ILV - Yarinacocha; 
Área: Sociología. 

LOOS, Eugene, LOOS, Betty Halde. Capanahua. In: LOOS, E. (ed.). 
Materiales para estudios fonológicos. 2.ed. Yarinacocha: ILV, 1978. 
t. 1, p. 126-50. (Documento de Trabajo, 9). 

Apresenta identifica~ao de morfemas, nasaliza~ao, alternancias 
várias, acentua~ao, perda de vogais e de consoantes. 

Biblioteca do IEL/ UNICAMP - Campinas; Biblioteca do CAAAP -
Lima; Biblioteca do ILV - Yarinacocha; 

Área: Lingüística. 

____ . Textos Capanahua. 2.ed. Yarinacocha: ILV, 1980. t. 1/2, 
175p. e 161p. (Comunidades y Culturas Peruanas, 17). 

Apresenta oito narra~oes no primeiro tomo e 13 no segundo. 
Todos os textos estao em Capanahua coro tradu~ao para o castelhano. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; Biblioteca do ILV - Yarinacocha; 
Área: Lingüística. 

SAFIR, Ken. Nasal spreading in Capanahua. Linguistic lnquiry, 
Massachusetts, v. 13, n . 4, p. 689-94, 1982. 

Discute o espraiamento da nasal. Para o autor nao há direciona
mento da nasal, enguanto Loos (1969) diz ter um direcionamento. 
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Biblioteca do IEL/ UNICAMP - Campinas; Biblioteca do ILV -
Y arinacocha; 

Área: Lingüística. 

SCHOOLLAND, Thelma. Leyendas y narraciones históricas de los 
Capanahua. Yarinacocha: ILV, 1975. 30lp. (Dados Etnolingüís
ticos, 13). 

Relata o saber popular dos Capanahua. Apesar de esses dados 
terem sido coletados entre 1968 e 1973, apresentam informa~oes rele
vantes sobre a cultura Capanahua. Inclui tradu~ao literal com infor
ma~ao gramatical, sornando um total de 19 relatos. 

Biblioteca do CILA- Lima; Arquivo do INIDE - Lima; 
Área: Lingüística. 

-
' 
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KARIPUNA 

Grupo indígena: Karipuna; 
Autodenomina~ao: desconhecida; 
Número de comunidades: desconhecido; 
Popula<;ao: desconhecida; 
Localiza<;ao geográfica: Rondónia, no Brasil. 

/ 

Os índios Karipuna da família etnolingüística Pano sao pouco 
conhecidos. O que se pode dizer é que no Handbook (1948.449p.) eles 
sao considerados como um subgrupo do Pakaguára e os Karipuna, em 
urna certa época, foram localizados na Bolívia. 

Em meados de 1890, segundo Acuña (1891), os Karipuna foram 
encontrados entre os grupos da Amazonia e no rio Purus. Natterer 
(1840), membro da Comissao Científica da Áustria, diz ter encontrado 
um subgrupo dos Karipuna - os Jakaria ou ]acaré (Tapuja)- nas en
costas do rio Abunan e outro no Alto Madeira. Esse austríaco disse que, 
naquela época, eles viviam próximo a um lugar chamado Caldeirao do 
Inferno. No início do século, algumas tribos seguiram em dire~ao ao 
rio Mutum Paraná. 

Segundo Hanke (s.d.), os Karipuna eram geófagos, mas isso pare
ce ser algo de tom anedótico ou um comentário pouco sério da autora. 
Dentre seus hábitos culturais dizem que eles tinham por tradi<;ao urna 
casa de homens na aldeia, mantinham, tradicionalmente, o penis amar-
rado abaixo do estómago e tinham o hábito de pintar o corpo e, princi- ){j.,.· 
palmente, a testa. Essa pintura era feita com tinta de urucum e g~nipa- ,~ 
po, sendo mais comum a parte da frente do corpo. Esses índio$1\Jsavam 
enfeites somente no antebra<;o e no pesco<;o, suas canoas eram feítas de 
corti<;a. Quanto aos s~ morros, eram enterrados em urnas, segundo _y¡ 
Keller-Leuzinger 6.°'d.). ~ · 

Consideran'Cro á Ópiniao de um grande especialista em línguas e, 
conseqüentemente, em grupos Tupi, Arion Rodrigues, ele parece acre
ditar que Hanke fala a respeito de um Karipuna Tupi e nao de um Ka
ripuna Pano. Essa discussao no momento foge de nosso controle. Por 
enguanto, eremos que pelo menos houve um grupo Karipuna falante 
de língua Pano. 

Assim, em 1949, sabia-se que havia dois índios Karipuna no 
seringal Senhor Sebastiao Clima, próximo a esta<;ao de ferro entre 
Guajará-Mirim e Porto Velho. Segundo um deles, os dois viviam nu-
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ma maloca nas cabeceiras do rio Jaci-Paraná; ele considerava seu 
grupo já extinto, mas sabe-se que ainda há índios Karipuna arredios 
no estado de Rondónia, segundo as versees de alguns índios de ou
tras etnias que se encontravam sob tratamento na Casa do Índio em 
Porto Velho, em 1990. 

HANKE, Wanda. Algumas vozes do idioma Karipuna. In:-. Arquivos; 
coletanea de documentos para a história da Amazonia, ano 3. 
Manaus, 1949. v. 10, p. 3-12. 

Apresenta um resumo da história dos Karipuna, o contato do au
tor com os índios desse grupo, um vocabulário e algumas notas com
parativas. 

Biblioteca do Museu do Índio - Rio de Janeiro; 
Áreas: Lingüística; História. 

KELLER-LEUZINGER, Franz. Vom Amazonas und Madeira. Stutgart, 
/Clsz_~.177 

(, 

Id. 1be Amazon andMadeira rivers. London: Chapman and Hall, 
18741 n. 193. p. 48-9. 

A edi<;ao inglesa (115-141) comenta sobre a Karipuna e as outras 
tribos do vale do rio Madeira. Contém 68 xilografias. 

No subtema, "A horde of Caripuna indians", comenta-se sobre os 
Karipuna na regiao do rio Madeira. Apesar de haver índios Karipuna 
Tupi naquela regiao, sabe-se que ali é considerado um lugar possível 
de se encontrar índios Pano também. 

Arquivo do IEB/USP - Sao Paulo; ) 
Área: História. 

MÉTRAUX, Alfred. Tribes of the Juruá-Purus basins. In: STEW ARD, J. 
Handbook o/ south american indians. Washington: Smithsonian 
Institution, Bureau of American Ethnology, 1948. v. 3, p. 657-86. 
(Bulletin, 143). 

Comentários muito vazios sobre os Karipuna. 

105 



Biblioteca do IFCH/ UNICAMP - Campinas; Biblioteca do CAAAP 
- Lima; 

Área: História. 

NA TIERER, Johan. Handbook of south american indians. Washing
ton: Smithsonian lnstitution, Bureau of American Ethnology, 1948. 
v. 3_. i Bulletin, 1..43). 

Membro d; Comissao Científica "Pohl e Natterer", da Áustria, diz 
que encontrou um subgrupo dos Karipuna: Jacaria ou ]acaré (Tapuja) 
nas costas do rio Abunan e outro no Alto Madeira. 

Biblioteca do IFCWUNICAMP - Campinas; Biblioteca do CAAAP 
- Lima; 

Área: História. 

NIMUENDAJÚ, Curt. As tribos do Alto Madeira. ]ournal de la Société 
desAméricanistesdeParis, París, v. 12, t. 28, p. 137-72, 1925. (Nou
velle série). 

Relata que a tribo Karipuna encontrava-se em Crato juntamente 
com os Mura no ano de 1857. 

Cita~ao de Hanke - s.d.; 
Área: História. ~& -' ' 

RIBEIRO, Darcy. Indigenous cultures and languages of Brazil. In: 
lndians of Brazil in the twentieth century~.tD 

Apresenta os grupos indígenas do Brasil, mencionando número 
populacional, família lingüística e regiao onde estao localizados. Den
tre esses grupos, está o Karipuna falante de língua Pano. 

Biblioteca de IFCH/ UNICAMP - Campinas; 
Área: Etnografía. 

V 

RIVET, P.; LOUKOTKA, Cestmir. Langues de l'Amérique du Sud et des 
Antilles. In: MEILLET, A., COHEN, Marce! (comp.). Les langues du 
monde. Nova edi~ao. Paris: Centre National de la Recherche 
Scientifique, 1952. p . 1.099-160. 
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/ 

Divide os grupos indígenas em fanu1ias lingüísticas, e a família 
Pano está subdividida em trés grupos. O grupo Karipuna está men
cionado junto com Pakaguára, Kapuibo, Chacobo e outros. 

Biblioteca do IEL/UNICAMP - Campinas; 
Área: Etnografía. 

RODRIGUES, Aryon. Famílias lingüísticas menores. In: -. Línguas 
brasileiras -para o conhecimento das línguas indígenas. Sao Paulo: 
Loyola, 1986. p. 73-81. 

Informa sobre a localiza~ao geográfica dos grupos Pano e o 
número de falantes. O grupo Karipuna está incluído, mas nao consta o 
número populacional. 

Biblioteca do IEl/UNICAMP - Campinas; 
Áreas: Etnografía; Lingüística. 

-
' 
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KATUKINA 

Grupo indígena: Katukina; 
Autodeno1nina<;ao: desconhecida; 
Nú1n ero de comunidades: 2; 
Popula<;ao: 300; 
Localiza<;ao geográfica: Cruzeiro do Sul e Tarauaca, no Acre, Brasil. 

Os índios do grupo Katukina do O linda e Sete Estrelas faziam parte / 1t 
do mesmo grupo até pouco tempo, segundo Eruá (André)ldo Katukina 

/ do Olinda, e Pinú ( Raimundo), do Sete Estrelas. A divisao do grupo 
<leve-se a um conflito entre seus membros e o "patrao" do seringal Sete 
Estrelas, quando eles descobriram que esse patrao, além de roubar-lhes 
no peso e no pre<;o da borracha, havia também corrompido o chefe de-
les. Isso resultou na revolta de todos do grupo e alguns tentaram trocar 
de chefe. Como isso nao foi possível, decidiram entao que deveriam 
procurar "outro patrao", mas essa decisao foi assumida semente por al-
guns poucos do grupo, dividindo, assim, o grupo original. 

Esses índios que formavam o grupo dissidente, separados uns 
dos outros, aventuraram-se buscando trabalho em vários seringais e, 
segundo suas histórias, os "patroes" sempre os exploravam, nao os pa
gavam e quando o faziam era em quantia bem menor do que o que pa
gavam para "os cariu" (nao-índio) e ainda os expulsavam quando nao 
tinham mais seringueiras para coletar seu leite. 

Alguns desses índios que saíram do Sete Estrelas conseguiram tra
balhar na constru<;ao da BR-364. Quando terminou essa constru<;ao, 
eles conseguiram autoriza<;ao do 7Q BEC (Batalhao de Engenharia e 
Constru<;ao) para permanecer no local, já que nao tinham para onde ir. 
Nessa época, eles já somavam cerca de trinta pessoas, entre mulheres, 
crian<;as, velhos e jovens, vindos do Sete Estrelas e de outras partes, pois 
os dissidentes se encontravam espalhados pela regiao dos estados do 
Acre e Amazonas. Esses índios sao os que formam o grupo Katukina da 
aldeia do Olinda. A outra parte do grupo permaneceu na aldeia do Sete 
Estrelas. Esta última está localizada no seringa! do mesmo nome, Sete 
Estrelas, que é cortado pelo rio Gregório , afluente do rio Juruá. A do 
Olinda está localizada entre os rios Campinas e Vai-Vem, afluente dorio 
Liberdade, que também é afluente dorio Juruá. A reserva do O linda es
tá no município de Cruzeiro do Sul e a do Sete Estrelas, no município de 
Tarauacá, ambas no estado do Acre. 
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Nos últimos anos, o que podemos dizer é que esse grupo segu
ramente nao se denomina va, originalmente, Katukina. Ele se subdivide 
em das, que antigamente contavam mais de dez, segundo alguns 
manuscritos de Tastevin (1920), mas estao reduzidos a cinco. Eles sao: 
Vari-náwa, "povo do sol"; Nai-náwa, "povo do céu"; Kama-náwa, "po
vo da on<;a"; Sata-náwa, "povo da lontra"; e Wani-náwa "povo da 
pupunha". 

AGUJAR, Maria S. de. A língua Katukina. Cruzeiro do Sul: Projeto 
Rondon, 1984. 2fl. (Datilografado). 

Trata-se de um relatório de pesquisa feito para o Projeto Rondan, 
apresentando o primeiro trabalho de campo realizado pela pes
quisadora junto aos Katukina do Campinas (12/05/84). Esse material é 
útil para se obter algumas informa.;oes sociais sobre os Katukina do 
Olinda. Quanto aos dados lingüísticos incluídos no trabalho, nao estao 7 

visíveis devido a má qualidade da fotocópia. ----

._ ___.. J 111-20 l f{ 
Arquivo do CIMI :.__Rio Branco; ~~¡2.:J)D , .. 
Área: Sociologia. /' fr;; ~ { 

r lívia_ ~-1 ,. rv 
.... t::- O'\:J _a u_ff'"' - -_____ . Formulário do setor lingüístico do Museu Nacíonal. 

Cruzeiro do Sul: [s.n.] , 1985a. 80fl. 
Contém 440 frases em Katukina com versao para o portugues. 

Biblioteca particular - Campinas; 
Área: Lingüística. 

____ . FonologiadoKatukina. Campinas, 1985b. 15p. (Relatório 
p/ FAPESP). 

Apresenta urna análise fonológica da língua Katukina dentro da 
linha Pikeana, isto é , um estudo feíto com o recurso descritivista. ~ -.-------- ------- - - - -

Arquivo da F APESP - Sao Paulo ; 
Área: Lingüística. 

____ . Moifologia nominal do Katukina. Campinas, 1986. lSp. 
(Relatório). 
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Estudo da morfologia nominal da língua Katukina, utilizando 
urna teoria descritivista. 

Arquivo da F APESP - Sao Paulo; 
Área: Lingüística. 

_____ . Os das do Katukina. Cadernos de Estudos Lingüísticos, 
Campinas, n.12, p. 43-8, 1987. 

Descreve o comportamento dos das dos Katukina e dá urna in
terpreta\:ªº empírica do que a autora conheceu durante suas estadas 
como grupo. 

Biblioteca do IEL/ UNICAMP - Campinas; 
· Área: Antropología. 

_____ . OsgrnposdomésticosdoKatukina. Campinas, 1987. 12p. 
(Manuscrito). 

Apresenta urna \·isao geral dos grupos domésticos do Katukina, 
mostrando seus mecanismos para se obter um equilíbrio social. 

~ .. .11~ ~i"l}i' 0 
Biblioteca particular - Campinas; lf.O~ RV f tJf~S _) 

Área: Antropología. 

_____ . Elementos de descrifao sintática para uma gramática do 
Katukina. Campinas: UNICAMP, 1988. 78p. Disserta\:aO (Mestrado 
em Lingüística) - Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade 
Estadual de Campinas, 1988. 

Fornece dados sobre as línguas Pano e, de modo específico, 
apresenta dados dos Katukina. Esses dados sao de níveis fonológico, 
morfológico, tipológico e sintático: descritivo e teórico. 

Biblioteca do IEL/ UNICAMP - Campinas; 
Área: Lingüística. 

O papel da mulber nativa na sociedade Katukina. 
Campinas, 1990. lOp. (Manuscrito apresentado no Instituto de 
Psicodrama de Campinas/SP). 
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Aborda a situa~ao da mulher na sociedade dos índios Katukina, 
dando urna visao política da atua~ao feminina no controle do grupo 
social. 

Biblioteca particular - Campinas; 
Área: Sociología. 

Os grnpos nativos ''Katukina" do Brasil. Campinas, 
1991a. 12p. (Manuscrito apresentado no 472 CONGRESSO INTER
NACIONAL DE AMERICANISTAS em New Orleans/LA, EUA). 

Ocupa-se de esclarecer alguns equívocos relacionados comos 
grupos indígenas conhecidos até o momento pelo nome de Katukina. 
Contém lista de palavras das línguas envolvidas no artigo e um mapa 
dos estados do Amazonas e Acre, onde se encontram os grupos men
cionados anteriomente. 

Biblioteca particular - Campinas; -
Área: Etnología. 

_____ . Estudos de alguns aspectos das línguas Pano em um con
texto sociolingüístico do Acre. Campinas, 1991b. 15p. (Trabalho 
apresentado no Seminário Internacional de Índios e Nao-Índios, no 
IEL/UNICAMP, Campinas, 1991). 

Apresenta dois aspectos gramaticais, nega\:aO e interroga\:ao, de 
algumas línguas Pano localizadas no estado do Acre, inclusive do 
Katukina. Esses dais aspectos gramaticais sao vistos dentro de um con
texto sociolingüístico e, conseqüentemente, a necessidade de conside
rá-los na produ\:aO de materiais didáticos. 

Biblioteca particular - campinas; i\uw1e ~ 
Áreas: Lingüística; Sociolingüística; Lingüística Aplicada. 

----· Moifologia da língua Katukina. Campinas, 1992a. 54p. 
(Manuscrito para qualifica~ao de área). 

Estudo sobre a forma~ao de ILP - Item Lexical Padrao - e os 
possíveis tipos, além dos IAPs - Itens Afixais Padrao - quanto as suas 
fun~oes e posi~oes possíveis de manifesta~ao. 
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Biblioteca particular - Campinas; 
Área: Lingüística. 

_____ . Proposta de um glossário em Katukina. Campinas, 1992b. 
40p . (Manuscrito para qualifica<;ao de área). 

Contém discussao lexicográfica e anexo um miniglossário com 
mil entradas em Katukina. 

Biblioteca particular - Campinas; 
Área: Lexicografía. 

BARROS, Luizete G. A nasalidade vocálica e fonología introdutória a 
línguaKatukina(Pano). Campinas: UNICAMP, 1987. 112p. Disser
ta<;ao (Mestrado em Lingüística) - Instituto de Estudos da Lingua
gem, Universidade Estadual de Campinas, 1987. 

Apresenta urna análise de níveis fonético e fonológico. Desen
volve um estudo da sílaba, da nasaliza<;ao vocálica e, ainda, urna bi
bliografía e dois mapas. 

Biblioteca do IEUUNICAMP - Campinas; 
Área: Lingüística. 

BRINTON, Daniel. Catoquina dialect of the Upper Amazon Basin. In: 
-. 7be american race; a linguistic classification and ethnografic 
clescription of the native tribes of North ancl South America. New 
York: N. D. C. Hodges, 1890. 357p. 

O material traz urna lista de palavras em tres línguas: Katukina, 
Tikuna e Tukano. 

Arquivo do Museu Nacional - Rio ele Janeiro; 
Área: Lingüística. 

FUNDA\:ÁO NACIONAL DO ÍNDIO (Brasil). Informa~oes sobre áreas 
indígenas. Brasília, 1989. p . 11. 

Documento sobre as áreas indígenas do Brasil onde estao incluí
clas as áreas dos grupos da família Pano, em especial a área indígena 
do Campinas, no Acre, dos índios Katukina, descritas detalhadamente. 
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Arquivo da FUNAI - Manaus; 
Área: Sociología. 

____ . Relatório. [Brasília], [1981]. p. 35. 
Apresenta um histórico dos Katukina, localiza<;ao geográfica, de

mografía, informa<;oes socioculturais, situa<;ao atual do grupo, além de 
urna bibliografia no final do texto. 

Arquivo do CIMI - Rio Branco; 
Área: História. 

Posto Indígena Tarauacá - AC. Tarauaca, [1989]. 3fl. 
(Relatório). 

O documento traz dados de um levantamento de aldeias nas áreas 
indígenas dentro do Posto Indígena de Tarauacá, no estado do Acre. 
U1na delas é a do Katukina do Sete Estrelas. As informa<;óes sao sobre a 
taxa de natalidade e os problemas de relacionamento com nao-índio. 

' 

Arquivo do CIMI - Rio Branco; 
Área: Sociología. 

GRUBB, Kenneth G. The basins of the Ucayali and the Huallaga; 
31.000 indians. In: -. 7be lowland indians of Amazonia. London: 
World Dominion, 1927. p. 82-6 e 101. 

Comenta sobre os grupos falantes de língua Pano que incluí o 
grupo Katukina, localizando-o geograficamente. Como já é sabido, há 
mais de um grupo chamado Katukina e somente um deles é da família 
Katukina, que por sua vez está localizada no vale Javarí. Mas nesse ma
terial encontram-se informa<;óes tanto do grupo Pano quanto do 
Katukina. 

Biblioteca do Centro de Pesquisa do Museu Goeldi - Belém; 
Área: Geografia. 

"'::'\ (J.lYvYN~/ 
GUÉ~RIOS, R. F.~~cionário das tribos e línguas indígenas da 

AméricaMeridíonal. Curitiba: Museu Paranaense, 1949. n. 6, p. 130-
31. (Publica<;ao avulsa). 
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Contém informa~oes gerais dos grupos chamados Katukina e ci
ta algumas fontes bibliográficas sobre o assunto. Essas informa~oes sao 
relevantes para a discussao etimológica do termo Katukina. 

Biblioteca particular - Campinas; 
Área: Etimología. 

LIMA, Edilene C. Etnografía e bistórla dos Katukina-Pano. Sao Paulo, 
1992. 20p . (Projeto apresentado a FAPESP). 

Apresenta mitos e histórias dos grupos Pano. Contém, principal
mente, antecedentes históricos específicos dos Katukina. 

Biblioteca particular - Campinas; 
Área: Antropología. 

MISSÁO NOVAS TRIBOS (Brasil). Cartilba n . 3; Katukina. Parague
guara, 1975. 14p . 

Como as demais cartilhas, essa é toda escrita em Katukina com 
tradu~ao no final de cada li~ao; essas li~oes sao de frases simples no 
início e frases mais complexas no final. O assunto tratado em todas as 
cartilhas é relacionado com animais, plantas e vida cotidiana. 

CEDOC/ FUNAI - Brasília; 
Área: Lingüística. 

___ _ . Quarta Cartilba Catuquina. Paragueguara, 1975. 16p. 
Apresenta textos em K~tukina, mas estes sao um conjunto de fra

ses soltas. Apesar disso, esse material é de grande importancia lingüísti
ca. 

CEDOC/ FUNAI - Brasilia; 
Área: Lingüística. 

____ . Cartilba n . 1; Katukina. Manaus, 1977. 45p . 
Essa cartilha tem prólogo, ortografia, desenhos, palavras, en

foque de sílabas e a tradu~ao aparece nas últimas folhas. O assunto é o 
mencionado acima. 
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CEDOC/ FUNAI Brasília; 
Área: Lingüística. 

_ ___ . Cartilba n . 2; Katukina. Manaus, 1977. 27p . 
Esse material didático com prólogo e ortografía da língua Katu

kina é todo escrito em Katukina com tradu~ao para o portugues no fi
nal de cada página. Todas as li~oes sao ilustradas com desenhos. As 
primeiras li~oes come~am com palavras e as últimas com frases curtas. 

CEDOC/FUNAI - Brasília; 
Área: Lingüística. 

_ ___ . Cartilba n. 1; Katukina. Manaus, 1982. 35p. 
Material didático com prólogo e ortografía . Todos os temas sao 

ilustrados. O método utilizado é o silábico. :é: toda escrita em Katukina 
com tradu~ao para o portugues nas seis últimas páginas. 

CEDOC/ FUNAI - Brasilia; 
Área: Lingüística. 

Cartilba n . 2; Katukina. Manaus, 1982. 35p. 
Essa cartilha difere da outra, também n. 2, nao só na data, mas 

também nas li~oes e conseqüentemente nas gravuras. É toda escrita em 
Katukina e a tradu~ao vem somente no final da cartilha. 

CEDOC/ FUNAI - Brasilia; 
Área: Lingüística. 

____ . Cartilba n. 3; Katukina. Manaus, 1982. 37p. 
Traz introdu~ao (prólogo) explicativa do material e urna or

tografia a presentando todas as letras do alfabeto Katukina proposto. As 
li~oes sao todas na língua e a tradu~ao em portugues aparece somente 
no final da cartilha. 

CEDOC/ FUNAI - Brasilia; 
Área: Lingüística. 
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____ . Cartilha n . 4; Katukina. Manaus, 1982. 35p. 
No início desse material didático, há um prólogo dirigido ao pro

fessor e urna apresenta\:ªº ortográfica. As li\:OeS sao textos formados 
por frases sa ltas versando sobre o cotidiano. A tradu\:aO desse materi
al vem no final da cartilha. 

CEDOC/ FUNAI - Brasília; 
Área: Lingüística. 

OLIVEIRA. Gilvan M. Formulário do setor lingüístico do Museu Nacio
nal. Rio de Janeiro: [s.n.J, 1985. 37p. (Adaptado para coleta de ma
terial de análise da língua Katukina.) 

O fo rmulário contém dados lingüísticos da língua Katukina, trans
critos foneticamente. 

Arquivo do Museu Nacional - Rio de Janeiro; 
Área: Lingüística. 

Questionário para inquérito da morfología verbal do 
Katukina-Pano. [S.l.] : [s.n.] , (1985]. 22p. 

O questionário contém 277 frases em portugues com transcri~ao 
fonética da língua Katukina, que é muito importante para o estudo 
dessa língua. 

Arquivo do Museu Nacional - Rio de Janeiro; 
Área: Lingüística. 

_____ . lntrodu~ao as línguas indígenas brasileiras. Campinas, 
1985. 8p. (Datilografado). 

Esse manuscrito refere-se ao grupo e a língua Katukina, enfocan
do o início de um trabalho de campo e aquel es que trabalham com esse 
1nesmo grupo. O que ele traz de importante é o resultado de urna 
análise fonológica da língua, sua estrutura silábica e análise. Apresenta 
também urna bibliografía interessante para o estudo do Katukina. 
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Arquivo do Museu Nacional - Rio de Janeiro; 
Área: Lingüística. 

____ _ . Pequeno vocabulário Portugues-Katukina. [Campinas]: 
[s.n.], (1985 15p.J. 

Esse material apresenta um alfabeto, itens lexicais: substantivo, 
advérbios, adjetivos e pronomes. Ele contribuí muito para um estudo 
comparativo. 

Arquivo do Museu Nacional - Rio de janeiro; 
Área: Lingüística. 

TASTEVIN, C. Ethnologie sud-américaine. [Tefé]: [s.n .], [s.d]. 17p. 
Faz urna apresenta~ao sobre os habitantes da América do Sul 

antes da chegada dos colonizadores. Dentre esses habitantes, estao 
vários grupos Pano, incluindo os Katukina. ------

{ Arquivo da Diocese -Tefé; ---.. .. 
~- ~ 

Area:História-:--- - --- - ~ 
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KAXARARI 

Grupo indígena: Kaxarari; 
Autodenominac;ao: desconhecida; 
Número de comunidades: 2; 
Populac;ao: 153; 
Localizac;ao geográfica: rio Azul, rio Vermelho, em Rondónia, no 

Brasil. 

Em 1910, os índios Kaxarari viviam na cabeceira do igarapé 
Curequeté, afluente do rio Ituxy. Eles contavam com urna populac;ao 
de duas mil pessoas aproximadamente. Vivem distribuídos em duas 
aldeias, Azul e Barrinha, que estao localizadas no estado de Rondónia. 
A primeira fica entre o igarapé Macurenem e seu afluente Calacaiá, no 
rio Azul. A segunda fica nos afluentes do Rio Azul-Barrinha e Maloca. 
Esses índios sofreram urna reduc;ao muito grande, chegando a contar 
com apenas 129 pessoas em 1983. Dentre esses índios, há 93 que estao 
na área eleita pela Funai e sessenta que se encontram espalhados pela 
BR-364, pelos seringais e pelas margens dos rios Marmelo, Vermelho e 
Abuna. 

Os Kaxarari sofreram urna reduc;ao do número de pessoas do 
grupo em dois momentos; o primeiro foi no tempo das chamadas 
"Correrías" e o segundo, no do "Cativeiro". Ambos foram realidades 
para todos os índios da regiao de Rondónia e Acre. O primeiro, das 
"Correrias", foi organizado pelos empresários extrativistas com o obje
tivo de liberar a área para ocupá-la. Nesse período, os índios foram ata
cados bn1talmente. No segundo, os empresários extrativistas passaram 
a "a1nansar" os Kaxarari, a fi111 de faze-los trabalhar nos seringais da 
regiao do Ituxy-Curequeté. 

Quanto a organizac;ao social, os Kaxarari sao divididos em das 
exogamicos. Segundo os Kaxarari mais velhos, antigamente havia nu
merosos das, hoje estao reduzidos a apenas 18. 

Os padroes culturais do grupo já foram quase totalmente esque
cidos. Urna das riquezas culturais que ainda resta é sua língua materna. 
Pode-se calcular que, dentre aqueles índios que vivem nas aldeias, 90% 
das mulheres sao monolíngües em Kaxarari e 800/o dos homens sao 
bilíngües, Kaxarari-Portugues. 
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ALGUNS dados sobre a língua Kaxarari. [Porto Velho], (1986]. 5fl. 
(Manuscrito). 

Contém urna abordagem fonética, morfológica e sintática. Há da
dos lingüísticos ilustrando todo o trabalho. 

Arquivo do CIMI - Porto Velho; 
Área: Lingüística. 

AQUINO, Terri Vale de. Os Kaxarari; relatório de avaliac;ao. [S.l]: [s.n.J, 
1984. 54p. 

Informa sobre os índios Kaxarari quanto a nome, língua, Iocali
zac;ao, populac;ao, história de contato, modo de vida, situac;ao socio
económica, educac;ao, saúde, situac;ao atual das suas terras. Há tam
bém u1n mapa da área dos Kaxarari e bibliografia. 

CEDOC/ FUNAI - Brasília; 
Áreas: História; Sociología. 

BARBOSA, Sandra Maria. Kancaiá; (ao povo Kaxarari). Porto Velho: 
CIMI, 1986. 2fl. 

Poesía feíta aos Kaxarari, escrita em portugues; o seu conteúdo 
emiquece o conhecimento do povo Kaxarari. 

Arquivo do CIMI - Porto Velho;. 
Área: Literatura. 

CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO (Brasil). Relatório Caxara
ri. Porto Velho, 1975. 6fl. 

Contém dados sobre os Kaxarari como hábitat, populac;ao, situa
c;ao social, saúde, meios de subsistencia e rela<;ao completa dos índios 
Kaxarari (no1ne em portugues e na língua nativa, maloca, idade). 

Arquivo do CIMI - Río Branco· 
~ ' 
Area: Sociologia. 

-----. Relatório da visita a área indígena Kaxarari; novembro/ 
dezembro de 1985. Porto Velho, 1985. 1 lfl. 
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Relata sobre as duas aldeias dos Kaxarari, a Barrinha e a do Azul, 
no estado de Rondónia. 

Arquivo do CIMI - Rio Branco; 
Área: Sociología. 

____ . Re/atório de saúde. Porto Velho, 1986. 8fl . 
Apresenta dados gerais do grupo, as famílias com seus membros, 

trabalhos de saúde desenvolvidos entre os Kaxarari e outros, mas o da
do 1nais interessante é quanto a medicina Kaxarari, que 1nenciona os 
nomes das plantas medicinais e sua utilidade. 

Arquivo do CIMI - Porto Velho; 
Áreas: Botanica; Sociología. 

_ ___ . Vocabu/ário Kaxarari. Porto Velho, (1986). 1 lfl. 
Lista de palavras escrita em Portugues-Kaxarari. 

Arquivo do CIMI - Porto Velho; 
Área: Lingüística. 

_____ . Relatório da viagem de inspe~ao na A. l. Kaxarari. Porto 
Velho, 1986. 5fl. 

Relata a exigencia da demarcas;:ao das terras dos Kaxarari; apre
senta dados gerais sobre as áreas e fornece o nome do casal e o número 
de filhos dos invasores das terras indígenas. 

Arquivo do CIMI - Porto Velho; 
Área: Sociología. 

____ . Re/atório desaúde. Porto Velho, 1986. 6fl . 
Ocupa-se das condis;:oes de saúde dos índios Kaxarari; apresenta 

o uso da medicina curativa do nao-índio e trata da realidade vivida pe
los Kaxarari devido aos contaros com nao-Kaxarari, invas6es de sua 
área e, ainda, urna denúncia da chegada de missionários protestantes a 
aldeia do Azul com intens;:ao de residir junto ao grupo. 
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Arquivo do CIMI - Porto Velho; 
Área: Sociología. 

____ . Relatório desaúde. Porto Velho, 1987. 4fl. 
Fornece dados sobre a localizas;:ao geográfica do povo Kaxarari e 

comenta, sobretudo, os vários casos de tuberculose entre esses índios. 

Arquivo do CIMI - Porto Velho; 
Área: Sociología. 

CONTATO Kaxarari em Porto Velho. Porto Velho, 1986. lfl. (Relatório 
manuscrito). 

Mostra as migras;:oes dos índios Kaxarari da aldeia para os centros 
urbanos, que terminam por constituírem famílias com nao-índios. 

Arquivo do CIMI - Porto Velho; 
, 1 

Area: Sociología. 

DECLARA\:ÁO de ocupas;:ao dos Kaxarari, área de terras nos mun. de 
Lábrea (AM) e Porto Velho (RO), e dá outras providencias. Diário 
Oficial, Brasília, agosto, 1986. 2fl. 

Informa sobre as terras que passam a ser dos Kaxarari por direito 
e localiza-as geograficamente. 

Arquivo do CIMI - Río Branca; 
Área: Sociología. 

FUNDA\:ÁO NACIONAL DO ÍNDIO (Brasil). Parecer n . 046/85. 
Brasília, 1985. 3fl. (Datilografado). 

Apresenta o relato de um acordo histórico dos Kaxarari quanto a 
área proposta pela Funai para demarca~ao e, ainda, comenta sobre a 
situas;:ao do grupo naquela época. 

Arquivo do CIMI - Rio Branco; 
Área: Sociología. 

Relatório de viagem a área Kaxarari. Brasília, 1981. 3fl. 
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Informa sobre as vias de acesso as aldeias, infra-estrutura, saúde, 
educa<;ao etc. 

Arquivo do CIMI - Rio Branca; 
Área: Sociologia. 

-----. RelatóriosobreosKaxarari. Brasília, 1978. 33fl . (Relatório 
datilografado). 

Fornece dados sobre localiza<;ao e vias de acesso as aldeias, 
história do grupo, quadro com locais e período de nascimento dos 
Kaxarari, popula\:ªº e outros dados. 

Arquivo do CIMI - Porto Velho; 
Áreas: Sociología; História. 

____ . PostolndígenaKaxarari. Porto Velho, 1989. lfl. 
Apresenta dados populacionais das aldeias Barrinha e Azul e co

menta seus problemas de relacionamento com nao-índios. 

Arquivo da FUNAI - Manaus; 
Área: Sociología. 

MASON, j oao Alberto. Os Cachararys. Revista Sociedade Geográfica 
doRiodejaneiro, Río dejaneiro, t. 22/ 24, p. 98-100, 1919. 

Localiza os Kaxarari nas nascentes do rio Curequeté, afluente 
do río Ituxy; suas aldeias eram con1postas de 15 a vinte malocas, ou 
grandes casas que chegavam a abrigar urnas quarenta pessoas; fala 
ainda sobre o que eles cultivavam há quase cem anos. Menciona 
também que chegava1n a cerca de duas mil pessoas no estado de 
Rondonia . 

Cita~ao da FUNAI (Prot. 1278/ 79); 
Área: História. 

MÉTRAUX, Alfred. Tribes of the Juruá-Purus basins. In: STEWARD, 
Julián. Handbook of soutb american indians. New York: Cooper 
Square, 1963. v. 3, p. 656-86. 
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Menciona os Kaxarari como senda Apurina, mas dá para recupe
rar a informa\:ªº de que nao sao estes últimos, mas sim os primeiros, 
pela localiza~ao geográfica e ainda por alguns dados lingüísticos. 

Biblioteca do IFCH/UNICAMP - Campinas; Biblioteca do CAAAP 
- Lima; 

Áreas: Lingüística; Etnografia . 

MINDLIN, Betty. Rondónia e oeste do Mato Grosso. In: CEDI. Povos 
indígenas no Brasil/83. Aconteceu. Sao Paulo: CEDI, 1983. p. 163-
69. (Especial 14). 

Denuncia os projetos económicos que nao sao ministrados pe
los próprios índios. Eles por sua vez acabam por desorganizar a vi
da tribal. 

Esse material incluí os Kaxarari e dá urna visao da situa~ao vivida 
por eles devido aos projetos económicos mal ministrados. Há infor-
111a~oes do número populacional e de comunidades. 

CEDI - Sao Paulo; 
Área: Socioecononica. 

NEVES, Lino J. de O. FUNAI no Juruá; nao ajuda e estorva. In: CEDI. 
Povos indígenas no Brasil. Sao Paulo: CEDI, 1990. p. 288-89. 

Denúncia (JB,9/ 9/89) contra a construtora Mendes Júnior por ela 
poluir a área dos Kaxarari e, conseqüentemente, estar senda respon
sável pela malária que afetou 25% dos Kaxarari. 

CEDI - Sao Paulo; 
Áreas: Sociología; Saúde; Política. 

PICKERING, Wilbur. VocabulárioKaxarari. Brasília: SIL, 1973. p . 63-6. 
(Série Lingüística, 1). 

Contém 72 termos lingüísticos em Kaxarari com tradu~ao em por
tugues. 

Biblioteca da Letras/ USP - Sao Paulo; 
Área: Lingüística. 
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REIVINDJCA(:AO para demarcafiio de terra. [Porto Velho], 1985. 2fl. 
(Manuscrito). 

Material escrito pelos caciques Kaxarari das aldeias Barrinha e 
Azul, pedindo a demarcas;ao de suas terras. 

Arquivo do CIMI - Porto Velho; 
Áreas: Sociología; Política. 

SIL V A, Mário L. Levantamento estatístico da populafiio Kaxarari. [Por
to Velho]: CIMI, 1986. 24p. 

Contém levantamento populacional, árvore genealógica e nomes 
de parentesco. Há urna análise silábica e frasal, além de urna lista de 
palavras. 

Arquivo do CIMI - Porto Velho; 
Área: Lingüística. 

SOUZA, Isaac Costa de. Kaxarari (família Pano) . [S.l.]: ALEM, 1986. 
12p. (Manuscrito). 

Há urna lista de palavras e frases transcritas foneticamente, 
sornando um total de 177 entradas e um quadro fonético da língua 
Kaxarari. 

Arquivo do CIMI - Porto Velho; 
Área: Lingüística. 

_ ____ . Representafiio ortográfica de alguns sons da língua 
Kaxarari. [Brasilia]: ALEM, [19871. 4fl. (Datilografado). 

Apresenta dados sobre o grupo, a língua, a alfabetizas;ao e final
mente a representas;ao ortográfica dos sons. 
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Arquivo do CIMI - Porto Velho; 
Área: Lingüística. 

CASHIBO - KAKA T AIBO 

Grupo indígena: Kakataibo, Cashibo-Cacataibo; 
Autodenominas;ao: Uni; Kakataibo; 
Número de comunidades: 7; 
Populas;ao: 1.600 (1977); 
Localizas;ao geográfica: Departamentos de Huánuco e Loreto, no 

Peru. 
Os índios Kakataibo eram conhecidos pelo nome de Cashibo, 

cashi : morcego, "aquele que chupa sangue humano", bo: plural. Essa 
designas;ao se <leve ao fato de eles serem urna tribo "inimiga" dos nao
índios e outros índios. 

Segundo Chirif e Mora (1977), eles ocuparam os vales do 
Pachitea e Aguaytía indo, as vezes, até o Ucayali, mas, devido aos ata
ques de outros grupos, tiveram que se retirar <leste último lugar, o 
Ucayali. 

Acredita-se que os ,Kakataibo nao aceitaram a visita de mis
sionários até o ano de 1757 e os obrigavam a retirar-se. Eles eram con
siderados o maior obstáculo para a navegas;ao do Alto Aguaytía por 
volta de 1790, pois eram muito hostis a todos os que nao fizessem parte 
do seu grupo. 

Em 1925, os Kakataibo contavam com 1.500 a duas mil pessoas, 
as quais eram divididas em tres subgrupos: Kakataibo, Cashiño e Ruño. 

' Eles viviam no Alto Aguaytía, pelo sul até Sungaroyacu e ao norte até o 
río Pisqui, no Peru. 

Quanto a sua organizas;ao social, os Kakataibo eram organiza
dos em clas patrilineares, denominados com nomes de animais e 
plantas. Cada da vivía em urna casa grande, de urna forma isolada 
dos outros. 

A situas;ao sociolingüística do grupo em 1977 é de 75% mono
língüe em Kakataibo e 25% bilíngüe, Espanhol-Kakataibo. Verificando 
o significado do nome Cashibo, pode-se fazer urna ligas;ao entre esse 
grupo e o Kaxinawá. Como já foi <lito, o termo cashi(caxi) nas línguas 
Pano quer dizer "morcego'', "vampiro", "aquele que chupa sangue" 
(humano ou nao). O bo é um sufixo que marca pluralidade e náwa 
quer dizer "gente", "povo". A tradus;ao seria, entao, "os morcegos" 
(vampiros) e "o povo morcego" (vampiro). 

125 



CORTEZ, María. Esbozo fonológico del Kakataibo; (grupo Cashibo
Pano). Lima: UNMSM, 1980. 42p. Tese (Licenciatura em Lingüística) 
- Departamento de Lingüística, UNMSM, 1980. 

Apresenta o grupo lingüístico Kakataibo quanto a localiza~ao 
geográfica (com mapas), classifica~ao dentro das línguas Pano e a 
fonología, com bibliografía. 

Biblioteca do CH.A; CAAAP - Lima; 
Área: Lingüística. 

____ . Los Kakataibo; (grupo Cashibo-Pano). Lima: CAAAP, 
1984. 25p. (Trabajo de investigación inédito). 

Trabalho de circula~ao interna. Contém referencias históricas, 
geográficas, culturais e lingüísticas das comunidades Kakataibo do río 
San Alejandro, distrito de Irazola, Província Coronel Portilho, Pucallpa. 
Incluí também duzentos eslaides do grupo. 

Biblioteca particular; CAAAP - Lima; 
Áreas: Lingüística; Antropología; Sociología. 

_____ . Yo vi a los Kamano; documentos. Amazonía Peruana, 
Lima, v. 8, n. 14, p. 123-28, 1987. 

Contém um relato sobre os Kamano, que parece tratar de um sub
grupo Pano, cuja língua seria relacionada como Kakataibo. O relato es
tá em Kakataibo com tradu~ao para o castelhano. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Lingüística. 

ESTRELLA ODICIO, Gregario. Cacataibo (Cashibo) uniall; cuento del 
hombre Cacataibo (Cashibo) 11. Yarinacocha: ILV, 1977. 88p. 

Contém 28 relatos que estao agrupados separadamente da 
seguinte forma: história; costumes; contos de viri.gan~a; animais e pes
soas sobrenaturais e contos etimológicos. 
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Biblioteca do IL V - Yarinacocha; 
Áreas: Antropología; Sociología. 

INSTITUTO LINGÜÍSTICO DE VERANO (Peru). Cacataibo (Cashibo) 
unía 'lmainun Bolívarnen uní raco; Cuentos del hombre Cacataibo 
(cashibo) y la obra civilizadora de Bolívar. Yarinacocha, 1973. 
(Traduzido por: Gregorio Estrella Odicio). 

Descreve a origem das migra~oes e o lugar em que vivem .os 
Kakataibo. Refere-se principalmente a a~ao "civilizadora" de Bolívar 
Odicio, o qual favoreceu o contato dos grupos Pano, do Ucayali, com 
o homem "branco". 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: História. 

PERÚ. Ministerio de Educación. Uisa cara nun nami ice quice hana "El 
cuerpo humano". In: -. Cashibo-Cacataibo. Yarinacocha, 1987. 
30p. (Libro de Ciencias Naturales, 2). 

Material didático escrito em Kakataibo, apresenta a ortografía da 
língua, contém ilustra~6es1em cada texto e tradu~ao em castelhano. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Áreas: Lingüística; Lingüística Aplicada. 

_____ . Mariquita. Cashibo - Cacataibo. Yarinacocha: ILV, 1978, 
28p. (Libro de Ciencias Naturales, 1). 

Material didático para ensinar os nativos Kakataibo a terem co
nhecimentos de hábitos de higiene da cultura nao-nativa. Contém tex
tos e desenhos intitulados como "La niña sucia"; descri~ao de parasitas; 
como estes entram em contato com o corpo; a importancia de obede
cer aos país para mantera boa saúde; como um micróbio entra no cor
po de urna menina; como o micróbio causa a enfermidade; a cura da 
enfermidade; a importancia da limpeza; a contribui~ao do promotor de 
saúde para a comunidade; as regras para manter a boa saúde e a ne
cessidade da latrina para a saúde. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Áreas: Antropología; Sociología. 

SHELL, Olive. Cashibo I; phonemes. lnternational]ournal of American 
Linguistics, Chicago, v. 16, n. 14, p. 198-202, 1950. (Separata). 
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Apresenta urna introduc;;ao dos fonemas segmentais e supra-seg
mentais e sua distribuic;;ao. 

Biblioteca do ILV - Yarinacocha; Biblioteca do CILA - Lima; 
Área: Lingüística. 

-----. Pronombres Cashibos. Perú Indígena, Lima, n. 4, p. 111-
14, 1953. 

Contém um estudo dos pronomes da língua Kakataibo. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Lingüística. 

_____ . Cashibo II, grammemic analysis of transitive and intran
sitive verb patterns. Intema~ional joumal of American Linguistics, 
Chicago, v. 23, n. 1, p. 179-218, 1957. 

Análise tagmemica dos verbos transitivo e intransitivo da língua 
Kakataibo. Apresenta as formas estruturais das sentenc;;as e demonstra 
as diferenc;;as entre as classes maiores de verbos, nomes e partículas e, 
ainda as classes diferentes de verbos. Trata também da estrutura ínter-

' 
na dos verbos. 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; 
Área: Lingüística. 

-----. Aanua bana hunánti; vocabulário cashibo-castellano y 
castellano-cashibo. Yarinacocha: ILV, 1958. 70p. 

Contém palavras em Kakataibo com traduc;;ao para o castelhano. 

Biblioteca do IL V - Yarinacocha; 
Área: Lingüística. 

_____ . Los modos del Cashibo y el análisis del performativo. In: 
LOOS, E. (ed.). Estudios Panos l . Yarinacoha: ILV, 1973. p. 23-62. 
(Serie Lingüística Peruana, 10). 

Apresenta os morfemas indicadores de modo, que ocorrem em fra
ses verbais, principais e subordinadas, as estruturas semanticas e a maneira 
como as estruturas de superfície derivam das estruturas semanticas. 
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Biblioteca do CAAAP - Lima; Biblioteca do IL V - Yarinacocha; 
Área: Lingüística. 

____ . Cashibo. In: LOOS, E. (ed.). Materiales para estudios 
fonológicos. Yarinacocha: ILV, 1976. t. 1, p . 25-48. (Documento de 
Trabajo, 9) . 

Material para fins didáticos da fonologia. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; Biblioteca do ILV - Yarinacocha· 
, ' 
Area: Lingüística. 

TRUJILLO FERRAR!, Alonso. Análise del co1nportamiento ecónomico 
de los Kashibo frente a los efectos aculturativos. Revista do Museu 
Paulista, Sao Paulo, n. 12, p. 199-330, 1960. 

Fornece dados de nível económico do Kakataibo. Parte <leste ma
terial foi utilizado pelo autor como tese para obter o título de bacharel 
em letras com especialidáde em etnología e arqueología na Univer
sidade Nacional Mayor de San Marcos (1959). 

Biblioteca do Museu do Ipiranga/ USP - Sao Paulo; Biblioteca do 
CAAAP - Lima; 

Área: Socio logia. 

WISTRAND, Lila M. Cashibo anthropology tape recording. Yarina
cocha: IL V, 1963. 9p. (Infonnación de Campo, 69). 

Contém textos em Kakataibo com traduc;;ao em espanhol. Mate
rial de natureza antropológica. 

Biblioteca do IL V - Yarinacocha; 
Áreas: Antropología; Lingüística. 

_____ . Cashiborelativeclauseconstruction. Texas: University of 
Texas, Austin, 1968. 81p. Tese (Mestrado em Lingüística)- Univer
sity of Texas, 1968. 

Apresenta orac;;oes simples da língua Kakataibo, contém su1nário 
dos trabalhos realizados sobre Kakataibo e outras línguas da fan1ília 
Pano relacionadas com orac;;oes relativas. 
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Biblioteca do IL V - Yarinacocha; 
Área: Lingüística. 

_____ . Folkloric and linguistic analyses of Cashibo narrative 
prose. Texas: University of Texas, 1969. 359p. Tese (Doutorado em 
Filosofía) - University of Texas, 1969. 

Descreve etnograficamente a tribo e apresenta 19 textos míticos 
com comentários. Faz um esb~o geral da gramática Kakataibo. 

Biblioteca do IL V - Y arinacocha; 
Área: Lingüística. 

_____ . Un texto Cashibo; el proceso de cremación. América 
Indígena, México, v. 29, n. 4, p. 1.029-38, 1969. 

O conteúdo central é um texto Kakataibo que descreve o proces
so de crema~ao entre esses nativos. No decorrer <leste material, o autor 
faz referencia a outros textos e comenta-os para melhor compreensao 
do seu texto. 

No que diz respeito ao texto em Kakataibo, traz a tradu~ao 
abaixo de cada linha. E, no final do texto em Kakataibo, há um outro 
que é a tradu~ao livre em castelhano. Há também urna boa bibliografia 
de Kakataibo. 

Biblioteca do CAAAP; Hemeroteca (La Casona) - Lima; 
Áreas: Antropologia; Lingüística. 

_ ____ . Quirica gramática; nociones gramaticales; cartilla de 
lectura n. 10 Casbibo. Yarinacocha: ILV, 1972. 98p. 

Material didático para a escola bilíngüe (Kakataibo-Castelhano), 
contendo 14 li~oes. 

Biblioteca do CILA; Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Áreas: Lingüística; Lingüística Aplicada. 

WISTRAND, Lila, SHELL, Olive. Vocabulario, textos y concordancias 
depalabrasenCashibo. Yarinacocha: ILV, 1968. 88lp. (Información 
de Campo, 329). 
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Apresenta diversos tipos de ora~óes Kakataibo para fins de 
análises comparativas. Incluí aproximadamente 23 fichas correspon
dendo a 881 páginas. 

Biblioteca do CILA; Arquivo do INIDE - Lima; 
Área: Lingüística. 
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KAXINAWÁ 

Grupo indígena: Kaxinawá; 
Autodenomina<;;:ao: Hunikuin; 
Número de comunidades: 6 (Brasil), 7 (Peru); 
Popula<;;:ao: 2.500 (Brasil); 1.200 (Peru); 
Localiza<;;:ao geográfica: Departamento de Loreto , no Peru; rios 

Envira, Humaitá, Tarauacá, Purus e Jordao, no Acre, Brasil. 

O grupo indígena Kaxinawá (Cashinahua, Kaxináwa, Kachi
naua, e outras varias;oes de escritas semelhantes) encontra-se em 
movin1ento migratório há muito tempo, desde os fins do século pas
sado, quando tivera1n contato comos exploradores do caucho e da 
borracha.Como surgimento do "patrao" e a presens;a do 1nissionário, 
esses índios foram for<;;:ados a se espalhar, migrando para vários ou
tros territórios. 

No Peru, os Kaxinawá estao próximos aos rios Curanja e Purus, 
no Departamento de Loreto, onde se contam quatro comunidades. No 
Brasil há duas comunidades a margem esquerda do rio Envira, no mu
nicípio de Feijó. Há outra comunidade no município de Tarauacá. Urna 
quarta, no río Jordao, na altura do limite do Brasil com o Peru, no rio 
Humaitá, do igarapé do Caucho e rio Praia do Carapana. 

Sabe-se 1nuito pouco sobre a história desse grupo antes da entrada 
dos seringueiros e caucheiros. A partir do final do século XIX, a popula<;;:ao 
dos Kaxinawá reduziu-se assustadoramente, nao semente devido aos con
flitos havidos, mas também as epidemias. Fugindo dessa confusa.o, os 
Kaxinawá migrara1n para o Peru e outros se integraram aos mestis;os. Os 
que foram para o Peru, entre 1903 e 1908, conseguiram ficar isolados até 
1945-1947. Depois desse período, eles procuraram contato con1 os nao-ín
dios para conseguir ferramentas e mudaram para Curanja. Outros decidi
ram voltar para o Brasil, na regia.o onde originalmente estavam. 

Em 1951, no Pen1, depois de urna epidemia, o grupo decidiu se 
aproximar mais ainda da cultura ocidental, adotando assim roupas e 
outros hábitos. 

Os Kaxinawá que se encontram no Peru sao 75% monolíngües e 
25o/o bilíngües, Espanhol-Kaxinawá. No Brasil, calculam-se 80% 
bilíngües, Portugues-Kaxinawá, e 20% monolíngües. 

A organiza<;;:ao social se mantém do tipo dual, mediante um sis
tema de metades exogamicas identificadas com nomes de animais. 
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Anteriormente cada metade ocupava urna única casa. (Chirif e 
Mora, 1977. 109). 

ABREU, ]. Capistrano de. Os Caxinauás. In: -. Ensaios e estudos 
(crítica e história). Rio de Janeiro: Edi<;;:ao Capistrano de Abreu 
Livraria Briguiet, 1938. p. 275-357. (3. série). 

Apresenta depoimento de dois Kaxinawá contando os hábitos e 
costumes de seu grupo. Comentam a forma de se educar as crians;as e 
os adutos. O autor inclui informas;oes sobre a língua Kaxinawá, com
parando com outras também Pano. 

Arquivo do IEB/USP - Sao Paulo; 
Áreas: Sociologia; Lingüística. 

_____ . Ra-txa hu-ni-ku-i; a língua dos Caxinauás dorio Ibua<;;:u 
afluente do Muru, prefeitura de Tarauacá. 2.ed. Rio de Janeiro: 
Edi<;;:ao Capistrano de Abreu, 1941. 653p. 

Esse clássico e pioneiro trabalho apresenta notas gramaticais so
bre a língua Kaxinawá, vários textos de conteúdo real ou mitológico 
com tradus;ao em portugues. 

Biblioteca do IEVUNICAMP - Campinas; Biblioteca Central/ UN
MSM - Lima; 

Área: Lingüística. 

d'ANS, André-Marcel. La verdadera Biblia de los Cashinahua. Lima: 
Mosca Azul, 1975. 360p. 

Contém mitos e lendas dos índios Kaxinawá que sao tradicional
mente narrados entre eles. Há também inforrna<;;:oes sobre o que é 
sagrado para esses índios. 

Biblioteca do IEl/UNICAMP - Campinas; Biblioteca do CAAAP -
Lima; 

Áreas: Antropología; Lingüística. 

_____ . Parentesco y nombre; semántica de las denominaciones 
interpersonales Cashinahua (Pano) In: CORBERA, Angel (ed.). 
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Lingüística y Educación en la Amazonía Peruana. Lima: CAAAP, 
1983. p. 65-100. 

Critica os trabalhos sobre parentesco escritos por Kensinger e 
Cromack, alegando que os dados desses últimos evidenciam urna reali
dade estática, invariável, o que é inadmissível, segundo d'Ans. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Áreas: Antropología; Lingüística. 

d'ANS, André-Marcel, CORTEZ, M. María. Témiinos de colores Casbi
nabua (Pano). Lima: CIWUNMSM, 1973. 13p. (Documento de 
Trabajo, 16). 

Analisa os termos das cores da língua Kaxinawá. O informante 
Kaxinawá f oi submetido a 250 mostras de pintura industrial e decorati
va, o que permitiu reconhecer vários termos simples e compostos. O 
documento está dividido em: introdu~ao, descri~ao morfossintática 
dos adjetivos de cor em Kaxinawá, estrutura do sistema semantico das 
cores Kaxinawá e um resumo. 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; 
Área: Lingüística. 

AQUINO, Terri Vale de. Índios Caxinauá; de seringueiro "caboclo" a 
peao "acreano". Río Branco: Empresa Gráfica Acreana, 1982. 184p. 

Trata de rela~óes sociais e das entidades étnicas engendradas por 
frente de expansao e pioneira, que terminam por incorporar os índios 
Kaxinawá do Acre. 

Biblioteca da FUNAI - Brasília; Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Antropología. 

CAMARGO, Eliane. Esquisse linguistique sur le Kasbinawa; langue de 
la famille Pano. París: Univ. de Paris/Sorbonne, Paris IV, 1987. 50p. 

Ocupa-se do problema da classifica~ao lingüística Pano e em 
seguida se detém em_guestóes específicas ao grup· o Kaxinawá. 

/ --., --.. . 
/ ; ) 

Arquivo dd NHII/USP - Sao Paulo; 
, ~ ~r 

Area: Lingüís~ieá. 
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____ . Fonología/banca kui'fll a língua dos Kaxinauá (Pano). 
París, 1990. 20p. (Relatório para o CNPq). 

Contém informas;óes geográficas, gerais e sobre coleta de dados. 
Apresenta urna análise do acento e do sistema fonológico com quadros 
fonéticos e fonológicos. 

--~ ,,.. ' 

~quivo ~ NHil/USP - ~o Paulo; 
Area: Lingi.íi'Stiea-:--__..... 

Peut-on traduire les temies des systemes categoriels 
Caxinauá? Trabalho apresentado no 472 CONGRESSO INTER
NACIONAL DE AMERICANISTAS em New Orleans/LA, USA, 1991. 
15p. (Inédito). 

Ocupa-se com a tradu~ao de alguns termos possíveis dos sis
temas categoriais dos Kaxinawá. 

,,. 
Arquivo do NHII/USPT Sao Paulo; 
Área: Lingwstica .... . / 

Alguns aspectos da base nominal em Caxinauá 
(Caxinauá Pano). París, [s.d.J. 15p. (Relatório para o CNPq). 

Apresenta urna análise sobre a organizas;ao da classe nominal da 
língua Kaxinawá deixando disponíveis dados lingüísticos. 

/' ..,....,. 

~quivo dc\NHII/USP\. Sao Paulo; 
Area: LingüíSti(;a.__/' 

CASHINAHUA. SbortCompative[sic.J list. 1958. lp. (Manuscrito). 
Apresenta urna lista de palavras Kaxinawá com tradu~ao em es

panhol. 

Arquivo do Museu Nacional - Rio de Janeiro; 
Área: Lingüística. 

CENTRO ECUMENICO DE DOCUMENT A<;ÁO E INFORMA<;ÁO 
(Brasil). Autodemarca~ao; Kulina e Kaxinauá. In:-. Aconteceu; 
Povos indígenas no Brasil. Sao Paulo: CEDI, 1984. p. 191-94. 

Documenta a luta dos Kaxinawá e Kulina evidenciando a demo-
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rana demarca-;ao de suas terras por parte da Funai. O artigo apresenta 
depoimentos importantes sobre a situa-;ao das áreas indígenas no es
tado do Acre. 

Biblioteca do IFCH/ UNICAMP - Campinas; 
Área: Antropologia. 

CHIRIF, Alberto, MORA, Carlos. Cashinahua. In:-. Atlas de comu-· 
nidadesnativas. Lima: SINAMOS, 1977. p . 109-11. 

Apresentam informa~oes do grupo Kaxinawá, relacionando sua 
autodenomina~ao, sua localiza~ao geográfica e, ainda, comentários so
bre as línguas com as quais interagem. 

Biblioteca Nacional (Sala Perú); CAAAP - Lima; 
Áreas: Antropología; Sociología. 

COMISSÁO PRÓ-ÍNDIO DO ACRE (Brasil). Esses índios sao escravos 
coma ajuda do governo. Rio de Janeiro, 1978. 8fl. 

Contém mapa da área dos Kaxinawá, comentários sobre seu 
comportamento em rela-;ao ao resto da sociedade nacional e sobre a 
busca de urna independencia económica, política e social para o 
grupo. 

Arqu ivo do CIMI - Rio Branco; 
Área: Sociologia. 'V\,, j 

CartilbaKaxinawá; hiitxa h;.ui. Rio Branco: Gráfica 
dos Povos da Floresta "Zero Santiago", 1989. 50p. 

Traz urna introdu~ao em portugues com resumo em Kaxinawá 
que comenta sobre sua importancia. A cartilha está toda em Kaxinawá. 
Traz il ustra~oes feítas pelos próprios índios. 

Arquivo da Comissao Pró-Índio/ Acre - Rio Branco; 
Área: Lingüística Aplicada. 

CROMAK, Gail W. Cashinahua "spirit" na1fatives and their cultural 
context. The Hartford Seminary Foundation, 1967. 180p. 
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Descri~ao etnográfica detalhada que serve para o estudo das nar
ra~oes sobre espíritos, copiadas do livro de Capistrano de Abreu. O 
material é referente a urna tese de um licenciado em artes com espe
cialidade em antropología. 

Biblioteca do ILV - Yarinacocha; 
Área: Antropología. 

CROMAK, Robert E. La forma de las cláusulas en la lengua Cashinahua 
(Panoan). Datos Etnolingüísticos, n . 9, 3p. (Datilografado). 

Material nao-publicado nem datado; é um trabalho inédito re
visado a mao, o qual trata das ora~oes simples e co1nplexas da língua 
Kaxinawá. 

Biblioteca do IL V - Y arinacocha; 
Área: Lingüística. 

Vocabulario, textos y concordancias de palabras Cashi
nahua. Yarinacocha: ILV, 1966. 2.84lp. (Información de Campo, 325). 

Apresenta textos da língua Kaxinawá falada nos rios Curanja e 
Loreto. Material processado para fins de análise comparativa. 

Arquivo do INIDE; Biblioteca do CILA - Lima; 
Área: Lingüística. 

_____ . Language systems and discourse structure in Cashi
nabua. Ph. D. Dissertation. The Hartford Seminary Foundation. 
Hartford Studies in Linguistics; v. 1, n. 17, 214p. v. 2, n. 23, 1968. p. 
215-381. (Resenha in Linguistics 147: p . 122-24. 1975). 

A tese tem dois objetivos: o de sugerir dire~oes para a investi
ga~ao lingüística a fim de explicar a estrutura que se encontra no dis
curso e o de caracterizar o sistema sememico e o léxico do idioma 
Kaxinawá, ilustrando o seu funcionamento na estrutura do discurso. 

Biblioteca do IL V - Yarinacocha; 
Área: Lingüística. 

Relaciones entre el alimento y el ciclo vital en el grupo 
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"Cashinahua". Trad. Neftalí Alicea. Revista del Museo Nacional, 
Lima, t. 41, p. 423-32, 1975. 

Apresenta um estudo antropológico quanto a rela~ao dos ali
mentos e a vida dos Kaxinawá. Contém a localiza~ao geográfica do 
grupo, como sendo os que moram na parte baixa da selva tropical, que 
se calcula entre dois e cinco mil habitantes. 

Biblioteca do CAAAP; Museu Nacional - Lima; 
Área: Antropologia. 

FUNDA~ÁO NACIONAL DO ÍNDIO (Brasil). Posto Indígena Manuel 
Urbano. Manuel Urbano, [1989]. 2fl. (Relatório). 

Apresenta dados de todas as áreas indígenas do Parque Indígena 
Manuel Urbano, no estado do Acre. Contém dados das áreas e suas 
aldeias onde estao os grupos Kaxinawá, como no Alto Purus, rio 
Jordao, rio Humaitá, do igarapé do Caucho, rio Praia do Carapana. Em 
todas as áreas apresenta número populacional, grau de integra~ao, 
taxas de natalidade e mortalidade, problemas de relacionamento etc. 

Arquivo do CIMI; FUNAI - Rio Branco; 
Área: Sociologia. 

-----. Arte Kaxinawá. Moitará . Rio Branco, 87, 1-15p., 1987. 
Traz um histórico dos Kaxinawá, sua localiza~ao atual, seus mi-

tos, artesanatos, algumas fotografias e outras ilustra~óes de desenhos, 
além de um mapa do Acre. 

Arquivo da FUNAI - Manaus e Rio Branco; 
Área: Sociologia. 

____ . Jnfomiafoes sobre áreas indígenas. Brasília, 1989. p. 21, 
27, 30, 56. 

Fornece todas as características da área indígena do Alto 
Tarauacá onde está um grupo Kaxinawá, bem como da área indígena 
do Alto Purus. Essas infonna~óes sao pertinentes para urna visao geral 
da situa~ao fundiária dos grupos indígenas. 

Arquivo da FUNAI - Manaus; 
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Área: Sociologia. 

GALVÁO, Eduardo. Índios do Brasil; áreas culturais e áreas de sub
sistencia. Salvador: Centro Editorial e Didáticos, 1973. 76p. 

Informa sobre a ceramica dos Kaxinawá, a regiao onde estao lo
calizados, mapas e algumas bibliografias referentes ao grupo. 

Biblioteca do IEUUNICAMP - Campinas; 
Área: Etnologia. 

INSITIUfO IlNGÜÍSTICO DE VERANO. (Perú). Jefatura Zona de Educa
ción. 0063). Ixan; cuentos de los antepasados. Yarinacocha, 1973. 24p. 

Literatura oral narrada pelo Araguana, cacique Kaxinawá, com 
tradu~ao para o espanhol. 

Biblioteca do IL V - Yarinacocha; 
Área: Lingüística. 

-----. Cashinahua. In: -. Palabras y frases útiles en algunos 
idiomasdelaselvaperuana. 3.ed. Yarinacocha, 1979. p . 59-65. (Do-
cumento de Trabajo, 4). 

Apres_enta várias frases de Kaxinawá de natureza geral: indi
ca~ao, imperatiyos, pedidos e venda, primeiros socorros e a ortografia 
da língua. 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; 
Área: Lingüística. 

KENSINGER, Kenneth M. The phonological hierarchy of Cashinahua 
(Pano). In: El.SON, Benjamin (ed.). Studies in peruvian indian lan
guages. México: SIL, 1963. p. 207-17. 

Apresenta urna análise fonológica das consoantes, varia~ao, con
traste e variantes vocálicas, bem como tom, sílaba, frase, cláusula e 
parágrafo fonológico e texto. 

Biblioteca do IEUUNICAMP - Campinas; Biblioteca do CILA; 
CAAAP - Lima; Biblioteca do IL V - Yarinacocha; 

Área: Lingüística. 
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The Cashinahua of southeastern Peru. Expedition: 
Bulletin of the University of Pennsylvania, Pennsylvania, v. 7, n . 4, 
p. 5-9, 1965. 

Espécie de álbum contendo fotografías e dados sobre os Kaxina
wá nos níveis antropológico e social. 

Biblioteca 11 V - Yarinacocha; 
Área: Antropología. 

_____ . An emic model of Cashinahua marriage. In: LYON, P. 
Marriage practices in lowland South America. [S.l.J, 1973b. p. 221-51. 

Contén1 termos da língua Kaxinawá, dados gerais do grupo e, 
ainda, como tema principal, dados de nível antropológico. Trata-se, 
específicamente, de urna análise de casamento entre eles. 

Biblioteca do ILV - Yarinacocha; 
Área: Antropología. 

_____ . El uso del "Banisteriopsis" entre los Cashinahua del Perú. 
In: HARNER, Michael (ed.). Alucinógenos y chamanismo. Madrid: 
Guadarrama, 1976. p. 20-5. 

Descreve o uso e a aplicai;ao do banisteriopsis entre os Kaxina
wá. Conhecido como nixí pac, "borracheíra de vínho", é um alu
cinógeno preparado com as folhas de um arbusto identificado como 
membro do genérico Psychotria. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Áreas: Antropología; Botanica. 

_____ . Cashínahua notions of social time and social space. In: 
CONGRES INTERNATIONAL DE AMÉRICANISTES, 22, 1977, París. 
Actes ... Paris, 1977. v. 2, p . 233-44. 

Contém urna descri~ao dos tempos social e espacial entre os Kaxi
na wá e termos da língua que empregam para descrever essa noi;ao. 

140 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Sociologia. 

_____ . Matrilocality and patrilineality in Cashinahua society. 
30p. (Información de Campo, 80b). 

Apresenta um estudo sobre a organizai;ao social entre os Kaxinawá. 

Biblioteca do ILV - Yarinacocha; 
Área: Antropologia. 

LYON, Patricia J. Cashínahua 1nedicine and medicine men. In: -. 
Native south americans; ethnology of the least known continent. 
Berkeley: Little Brown, 1974. p. 283-88. 

Ocupa-se do grupo Kaxinawá dentro do qual se considera a 
medicina nativa. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Antropología. 

MACEDO, Antonio Luiz B. de. Relatório. Cruzeiro do Sul: [s.n.l, 1986. 5fl. 
Relatório de acompanhamento nas áreas Poyanáwa, Nukini e 

Jamináwa do ígarapé Preto, no Acre, e dos Kaxinawá do Breu. 

Arquivo do CIMI - Rio Branco; 
Área: Sociologia. 

McCALLUM, Cecília. Os missionários do !LV e os Kaxinawá. Londres, 
1986. 8p. (Manuscrito). 

Denuncia a atuai;ao do ILV junto aos índíos no Pen1, mostrando 
suas conseqüencias, específicamente, aos Kaxinawá. 

Comissao Pró-Índio/ Acre - Rio Branco; 
Áreas: Sociología; Política. 

MERRIFIELD, William R. et alii. Manual de morfosintaxis. México: ILV, 
1973. 150p. 

Contém exercícios de 63 línguas indígenas e nao-indígenas, in
cl uindo a língua Kaxinawá. Há um exercício que possui 25 frases e ou
tro com 85, sendo ambos com tradu~ao em castelhano. 
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Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; Biblioteca do IL V - Yarina
cocha; 

Área: Lingüística. 

MONTAG, Richard. La estructura semántica de las relaciones ehtre fras
es verbales en Cashinahua. In: LOOS, E. (ed.). F.studios Pano JI. 2.ed. 
Yarinacocha: ILV, 1985. p. 107-59. (Serie Lingüística Peruana, 11). 

Explica as rela~oes entre os sintagmas verbais na estrutura de su
perfície da língua Kaxinawá e propüe a estrutura semantica para repre
sentar as rela~oes entre as proposi~oes correspondentes que derivam 
a estrutura de superfície da estrutura profunda. 

~iblioteca do CAAAP; CILA- Lima; 
Area: Lingüística. 

MONTANG, Susan Allison de. Vocablos y expresiones médicas más 
usuales en veinte idiomas vernáculos peruanos. Yarinacocha: ILV, 
1973. p. 67-72. (Documento de Trabajo, 2). 

Contém urna lista de frases interrogativas e afirmativas e outra de 
palavras Kaxinawá. Ambas em espanhol, passando para o Kaxinawá. 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima· , ' 
Area: Lingüística. 

____ . Cashinahua. In: LOOS, E. (ed.). Materiales para estudios 
fonológicos. 2.ed. Yarinacocha: ILV, 1978. t. 1, p. 151-62. (Docu
mento de Trabajo, 9). 

Faz men~ao da geografia do grupo Kaxinawá e apresenta 177 fra
ses dessa língua com tradu~5es para o castelhano. Mas nao há índice para 
orientar o leitor, o que prejudica bastante a compreensao do material. 

Biblioteca do IEUUNICAMP - Campinas; Biblioteca do CILA; 
CAAAP - Lima; Biblioteca do IL V - Yarinacocha · 

, ' 
Area: Lingüística. 

_____ . Diccionário Cashinahua. 2.ed. Yarinacocha: ILV, 1981. 
t. 1/ 2, 62lp. (Serie Lingüística Peruana, 9). 

Dicionário da língua Kaxinawá apresentado em dois tomos: o 
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primeiro traz o alfabeto da língua e termos Kaxinawá-Castelhano 
iniciados pelas letras de a a s. O segundo tomo a presenta os termos ini
ciados pelas letras t a x, seguidas pelo dicionário Castelhano
Kaxinawá. Inclui notas gramaticais nos apendices A e B e , ainda, 
nomes de aves. 

Biblioteca do IL V - Yarinacocha; Biblioteca do CAAAP - Lima· 
, ' 
Area: Lingüística. 

OLIVEIRA, Djacira Maia de. Relatório de pesquisa. Rio Branco: FUNAI, 
1978. 8fl. 

Apresenta dados sobre os Kaxinawá e suas aldeias, popula~ao, 
casas, história dos seus contatos nao-índios, atividades desenvolvidas. 

Arquivo do CIMI; FUNAI - Rio Branco· 
, ' 
Area: Sociología. 

OLIVEIRA, Maria de Concei~ao Maia de et alii. Relatório sobre a escola 
"Cashi". Rio Branco: Comissao Pró-Índio do Acre, 1979. 6fl. 

Contém histórico dos Kaxinawá e o processo de alfabetiza~ao en
tre esses grupos. 

Arquivo do CIMI - Rio Branco; 
Área: Sociologia. 

, 
PERU. Ministerio de Educación. Cashinahua - 13; Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. Lima, 1973. 12p. 
Apresenta declara~ao universal dos direitos humanos na língua 

Kaxinawá, tendo a tradu~ao para o espanhol nas últimas páginas. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Sociologia. 

RIBEIRO, Darcy, WISE, Mary Ruth. Información sobre los grupos ét
nicos. In: - . Los grupos étnicos de la Amazonía Peruana. Lima: 
ILV, 1978. p. 45-196. (Serie Comunidades y Culturas Peruanas, 13). 

Fornece dados sobre autodenomina~ao, localiza~ao geográfica, 
popula~ao, história e a situa~ao dos Kaxinawá. 
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Biblioteca do IEL/ UNICAMP - Campinas; Biblioteca do CAAAP; 
CILA - Lima; 

Área: História. -
SOMBRA, Luiz. Os Cachinauás; ligeiras notas sobre se~s usos ecos- :?)N ' 

turnes. jornal do Comércio, Río de Janeiro, p. 3-9, 11 Jan. 1913. ' 
• 

O a1tigo foi escrito a pedido de Capistrano de Abreu, na qual o 
autor narra sua experiencia comos índios Kaxinawá e outros da regia.o 
do Alto Juruá a partir de 1905. 

Arquivo da Diocese - Tefé; 
Área: Antropología. 

STEGELMAN, Félix. Der Indianer des rio Envira. Globus, Brauns
chweig, v. 82, n. 9, p . 135-37, 1903. 

Contém vocabulário Kaxinawá com 83 palavras e frases. 

Cita~oes de d'Ans - 1970. p .146; 
Área: Lingüística. 

TASTEVIN, C. Ethnologiesud-américain. [Tefé]. 17p. (Datilografado e 
co1n corre\:oes manuscritas). 

Faz urna apresenta~ao sobre os habitantes da América do Sul 
antes da chegada dos "colonizadores". Dentre esses habitantes, estao 
os Kaxinawá. 

Arquivo da Diocese - Tefé; 
Área: História. 

ZERRIES, Otto. Das Tier und seine. Hautmusterung als Vorbild der 
Kórperbemalung in Südamerika. Société Suisse des Américanistes, 
Genebra, n. 29, p. 45-56, 1965. 

Apresenta mapa da América do Sul com as aldeias indígenas nu-
1neradas correspondentemente. Contém informa~oes específicas, da 
Amazonia e da Bolívia, sobre os Kaxinawá do Juruá-Purus, além de 
citar algumas bibliografias no decorrer do texto. 
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Biblioteca do Centro de Pesquisa do Museu Goeldi - Belém; 
Área: Antropología. 

ISCONAHUA 

Grupo indígena: lsconahua; 
Autodenomina~o: Iscobaquebo; 
Número de comunidades: integrado comos Shipibo; 
Popula\:ao: 50 (1977); 
Localiza\:ªº geográfica: Departamento de Loreto, no Peru . 

Há notícias desses índios somente no Peru. Eles falam línguas 
Pano, mas nao há certeza de que entendam a língua de outros grupos 
dessa família lingüística, além da língua dos Shipibo-Conibo. 

As vías de acesso a reserva sao através do rio e do centro urbano 
inais próximo, Pucallpa. 

Esse grupo está integrado comos Shipibo-Conibo. Eles sao 100% 
trilíngües, falam Isconahua, Shipibo e Conibo, e 50o/o bilíngües, falan
do Isconahua e espanhol. 

Os dados históricos do grupo sao pouco conhecidos. O que se 
pode afirmar é que eles devem ter sido sempre pouco numerosos e 
que, quando entraram em cantata com nao-índios, tenham sido prati
camente exterminados. 

Segundo Ribeiro e Wise (1978), as crian~as desse grupo assistem 
as aulas em urna escala dos Shipibo. Eles praticam a agricultura de sub
sistencia e fazem canoas para vender; quatro das cinco famílias tem seu 
bote a motor. 

Sua autodenomina\:ªº quer dizer: isco, "gar~a", "branca"; baque, 
que "filho de"; e bo, que é urna marca de pluralidade em várias línguas 
Pano. Isco-baque-bo = "os filhos de gar\:a branca". 

CHIRIF, Albert, MORA, Carlos. Isconahua. In: - . Atlas de comuni
dades nativas. Lima: SINAMOS, 1977. p. 141. 

Contém informa\:OeS gerais e específicas dos Isconahuas e ainda 
urna ilustra\:ªº de dois índios Isconahua remando. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; Biblioteca Nacional (Sala Perú) -
Lima; 

Áreas: Antropología; História. 
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RIBEIRO, Darcy, WISE, Mary Ruth. Los grupos étnicos de la Amazonía 
Peruana. Lima: ILV, 1978. p. 131. (Serie Comunidades y Culturas 
Peruanas, 13). 

Apresenta história, denomina~ao, autodenomina~ao, popula~ao 
e a situa~ao socieconómica vivida pelos Isconahua. . 

Biblioteca do IEL/UNICAMP - Campinas; Biblioteca do CAAAP 
CILA- Lima; 

Área: Etnografia. 

WHITO N, L. C. et alii. The lsconahua of the Remo. journal de la Société 
des Américanistes, t. 3, n. 53, p. 85-124, 1964. 

Apresenta a cultura dos Isconahua, sua religiao e seus mitos, sua 
organiza~ao política e outros dados mais. Em um segundo momento, 
há a compara~ao dos lsconahua com os Remo. 
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Arquivo do IEB/ USP - Sao Paulo; 
Área: Antropologia. 

JAMINÁWA 

Grupo indígena: Yaminahua; Jamináwa; 
Autodenomina~ao: desconhecida; 
Número de comunidades: 2 (Bolívia); 5 (Peru); 5 (Brasil); 
Popula~ao: 1.050 (1980) aproximadamente; 
Localiza~ao geográfica: Departamento de Pando, na Bolívia; Ma

nuel Urbano, Assis Brasil e Bajé, no Acre, Brasil; Departamento de 
Loreto e Madre de Dios, no Peru. 

Os Y aminahua caracterizam-se por seu núcleo populacional ser 
disperso (Plaza e Carvajal-1985). Eles estao localizados na Bolívia, no 
Peru e no Brasil. Na Bolívia há dois grupos, um vive no río Acre e ou
tro no río Tahuamanu, no Departamento de Pando. No Brasil, há cin
co grupos de Yaminahua, um no município de Manuel Urbano, tres em 
Assis Brasil e outro, em Bajé, no Acre. No Peru, segundo Chirif e Mora 
(1977), há dois grupos dos Yaminahua no Departamento de Loreto e 
tres no de Madre de Dios. 

Quanto as suas atividades, eles se dedicam a ca~a, a pesca cole
tiva e a agricultura de subsistencia, o que é comum aos grupos Pano. A 
organiza~ao socioeconómica do grupo é tribal, com um sistema de co
opera~ao coletiva. 

Segundo Plaza e Carvajal (1985), nesse grupo, a cren~a religiosa 
é o espiritismo. Eles estao agrupados em famílias, nas quais prevalece 
a forma monogamica de casamento. 

Os Yaminahua tiveram urna resistencia semelhante a dos Ama
huaca, Mayoruna e de outros grupos. Houve resistencia também ao tra
balho dos missionários, fazendo com que estes nao tivessem exito jun
to ao seu grupo. Somente no final dos anos 40, os dominicanos con
seguiram trabalhar com um pequeno grupo Yaminahua e, muito re
centemente, membros do Instituto Lingüístico de Verano come~aram a 
atuar entre eles no rio Huacapishtea, no Peru. 

Segundo Chirif e Mora (1977), durante muito tempo os Yami
nahua tiveram muitos conflitos, inclusive com os Amahuaca, cujos 
acampamentos eram invadidos pelos Yaminahua com o intuito de 
lhes roubar mulheres. 

Os Yaminahua sofreram muito com o aparecimento dos caucheiros, 
que acabaram por destruir sua forma de viver e conviver com a mata. Eles 
chegaram até mesmo a negociar com os caucheiros a troca de produtos. 
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d'ANS, André-Marcel. Léxico Yaminahua (Pano). 2.ed. Lima: CILA/ 
UNMSM, 1972. p. 27. (Documento de Trabajo, 8). 

Contém um vocabulário com setecentas entradas, juntamente 
com o sistema fonológico da língua Yaminahua e algumas referencias 
bibliográficas acerca dessa língua. Há urna reprodu~ao da listagem de 
palavras coletadas por Stegelman. 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; 
Área: Lingüística. 

CARV ALHO, Joao Braulino de. Breve noticia sobre os indígenas que 
habitam a fronteira do Brasil com o Peru elaborada pelo médico da 
comissao, doutor Joao Braulino de Carvalho e colocada em observa~óes 
pessoais. Boletim doMuseuNacional, Rio deJaneiro, v. 7, n. 3, set. 1931. 

Apresenta um vocabulário levantado pelo autor em 1923 de al
gumas línguas da fronteira do Brasil com o Peru; dentre elas está o 
Jamináwa e outras da família Pano. 

Arquivo do Museu Nacional - Rio de Janeiro; 
Área: História. 

CASTELO BRANCO,José Maria Brandao. O Juruá Federal (território do 
Acre). Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de 
Janeiro, v. 9, set. 1922. 

Cita~ao de Montagner Melatti - 1977. p. 79; 
Área: Geografia. 

_____ . O gentil acreano. Revista do Instituto Histórico e Geo
gráfico Brasileiro, Río deJaneiro, v. 207, abr./jun. 1950. 

Cita~ao de Montagner Melatti - 1977. p. 79; 

CHIRIF, Alberto, MORA, Carlos. Yaminahua. In:-. Atlas de comu
nidades nativas. Lima: SINAMOS, 1977. p. 207-8. 

Apresenta informa~óes muito pertinentes sobre o grupo nativo 
Yaminahua. Os dados apresentados variam desde a autodenomina~ao 
até a organiza~ao social, referencia histórica etc. 
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Biblioteca Nacional (Sala Perú); CAAAP - Lima; 
Áreas: Antropología; História. 

EAKIN, Lucille. La ubicación en la narrativa Yaminahua. Lenguaje y 
Ciencias, Trujillo (Peru), n. 28, p . 19-39, 1988. 

Comenta a narra~ao na língua Jamináwa, na qual a indica~ao de 
localidade nao é estabelecida na narrativa como nao o é também em 
várias línguas Pano. 

Biblioteca do IEl/UNICAMP - Campinas; 
Área: Lingüística. 

FUNDA\:ÁO NACIONAL DO ÍNDIO (Brasil). Memorando n. 249177 -
DGPC. Brasília, 1977. 2p. 

Informa sobre a composi~ao do subgrupo de trabalho (XII) e a 
sua ida até a Serra do Divisor, ou Contamana, e ao río Juruá, no mu
nicípio de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, para fazer levantamen
to e delimita~ao das áreas indígenas da regiao, estando incluída a área 
dos índios Jamináwa. 

Arquivo do CIMI - Río Branco; 
Área: Sociopolítica. 

-----. Memorial descritivo. Brasília, 1977. 5fl. 
Contém mapa da área dos índios Jamináwa, descreve as delimi-

ta~oes e fronteiras desta área e ainda contém tres páginas ilustradas com 
fotos dos índios Jamináwa. 

Arquivo do CIMI - Río Branco; 
Área: Sociopolítica. 

____ . Edita!. Brasília, 1979. 2fl. 
Edital em que o presidente da Funai leva ao conhecimento públi

co a demarca~o administrativa da área indígena dos Jamináwa. Segue 
em anexo o memorial descritivo dessa área. 

Arquivo do CIMI - Río Branca; 
Área: Sociopolítica. 
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_____ . Relatório da viagem realizada nas áreas indígenas do 
município de Cruzeiro do Su!. [Cruzeiro clo Sul], [1981). 35p. 

Diz respeito a visita do pessoal da Funai a tres aldeias: Poyanáwa, 
Nukini e Jamináwa. Há um mapa com as tres áreas indígenas; fornece 
dados históricos, sociais, situa\:ao sanitária e educacional. 

Arquivo do CIMI - Rio Branco; 
Áreas: História; Sociología; Política. 

____ . Relatório. [Brasília], [1981]. 35p. 
Apresenta, nesse relatório, histórico dos Jamináwa, localizac;ao 

geográfica, demografía, informa~oes socioculturais, situa\:ªº atual do 
grupo e bibliografia. 

Arquivo do CIMI - Rio Branco; 
Áreas: Antropología; História; Sociología. 

_____ . Posto Indígena Manuel Urbano - AC. Manuel Urbano, 
[1989]. 2fl. (Relatório datilografado). 

Informa sobre as aldeias do Posto Indígena de Manuel Urbano, 
no estado do Acre, sendo urna delas a dos Jamináwa. As informac;oes 
sao sobre popula\'.ªº atual, taxa de natalidade, taxa de mortalidade e 
censo de 1988/ 1989. 

Arquivo do CIMI - Rio Branco; 
Área: Sociología. 

_____ . Informafoes sobre áreas indígenas. Brasilia, 1989. 
p . 24, 65. (Relatório). 

Apresenta informac;oes gerais dos índios Jamináwa e duas das 
suas aldeias no município de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre. 

Arquivo da FUNAI - Manaus; 
Área: Sociología. 

____ . Posto Indígena Cruzeiro do Su!. Cruzeiro do Sul, [1989]. lüfl. 
(Relatório). 
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Faz um levantamento de todas as áreas indígenas do Posto 
Indígena de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, onde há duas aldeias 
dos Jamináwa que estao descritas quanto a número populacional, 
taxas de natalidade e mortalidade, grau de convivencia com nao-índios 
e outras informa\:OeS dessa natureza. 

Arquivo do CIMI - Rio Branco; 
Área: Sociología. 

____ . Posto Indígena -Assis Brasil. Assis Brasil, [1989]. lüfl. (Re
latório). 

Faz comentários sobre tres aldeias dos índios Jamináwa, do Posto 
Indígena de Assis Brasil, no estado do Acre. Fomece dados quanto a 
número populacional, grau de contato com nao-índios e outros dados. 

Arquivo do CIMI - Rio Branco; 
Área: Sociología. 

Posto Indígena - Rio Bajé - AC. Rio Bajé, [19891. 
lüfl. (Relatório). 

Contém dados sobre as aldeias dos índios Jamináwa, inclusive 
das do rio Bajé, no estado do Acre. As informac;oes sao a respeito dos 
contaros desses índios com nao-índios, da situac;ao da populac;ao 
quanto a natalidade e a mortalidade etc. 

Arquivo do CIMI - Rio Branco; 
Área: Sociología. 

____ . Posto Indígena Tarauacá. Tarauacá, [1989). lüfl. (Rela
tório). 

Registra, nesse relatório, as aldeias de várias áreas, inclusive a de 
Palmari e do rio Gregório, onde há grupos indígenas Jamináwa. As in
forma~oes sao sobre taxas de natalidade e mortalidade, número po
pulacional e condic;ües dos grupos indígenas nessa regiao. 

Arquivo do CIMI - Rio Branco; 
Área: Sociología. 
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GRUBB, Kenneth G. Tbe lowland indians of Amazonia. London: 
World Dominion, 1927. p. 80-130. 

Trata dos grupos indígenas da regiao do rio Ucayali, no Acre, 
no Amazonas e na Bolívia. Os grupos indígenas mencionados sao 
Mayoruna, Amawaka, Shipibo, Kaxinawá, Kaxibo, Sensi, Remo, 
Jamináwa, Chacobo, Pakaguára, Capanahua e , ainda, outros que nao 
sao muito comuns como: Kontanáwa, Shinabo, Maináwa etc. 

Biblioteca do Centro de Pesquisa do Museu Goeldi - Belém; 
Área: Antropología. 

INSTITUTO LINGÜÍSTICO DE VERANO (Peru). Yaminahua. In: -. 
Palabras y frases útiles en algunos idiomas de la selva peruana. 3.ed. 
Yarinacocha, 1979. p. 147-50. (Documento de Trabajo, 4). 

Contém frases gerais como, dire<;ao, imperativos, pedidos, com
pra e venda, primeiros socorros. Contém também a ortografía da língua 
Jamináwa. 

Biblioteca do IL V - Yarinacocha; Biblioteca do CAAAP; CU.A -
Lima; 

Área: Lingüística. 

_____ . Libro de lectura y escritura; Kirika 7. Yarinacocha, 1985. 
88p. 

Material didático para ensinar a ler e a escrever na língua 
Jamináwa. Estao contidos nesse material 54 textos (com ilustra<;oes) e 
no final há a tradu<;ao em castelhano. 

Biblioteca do ILV - Yarinacocha; 
Área: Lingüística. 

KIETZMAN, Dale W. Indians of Brazil in the twentieth centu
ry. Washington: Institute for Cross-Cultural Research, 1967. 

Cita<;ao de Montagner Melatti - 1977. p . 76 

LOPES, Manoel Batista. [Carta s. remetente, 21/ 10/83}; Prot. 0908/81. 
Brasília: FUNAI, 1983. lfl. 
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Traz informa<;oes sobre a atua<;ao de nao-índio nas áreas indíge
nas dos Poyanáwa, Jamináwa e Nukini. O assunto é a popula<;ao indí
gena e a problemática da terra. 

Arquivo do CIMI - Río Branco; 
Área: Sociología. 

MACEDO, Antonio Luiz B. de. Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, 1986. 
5p. (Relatório). 

Trata do acompanhamento nas áreas Poyanáwa, Nukini e Jami
náwa do Igarapé Preto, no Acre, e dos Kaxináwa do Breu. 

Arquivo do CIMI - Río Branco; 
Área: Sociología. 

MEIRELLES Jr., J. Carlos dos Reís. Causas e justificativas da decisao de 
mudanfas para o rio Acre da tribo ]amináwa do Posto Indígena 
Mamoadate. Mamoadate: FUNAI, 1983. 4fl 

Contém um histórico da vinda de vários índios para o rio Acre, 
dentre eles estao os Jamináwa; menciona também que o nome -&r.Y 
Jamináwa é um nome genérico usado para vários outros grupos in
dígenas. 

Arquivo do CIMI - Rio Branca; 
Área: História. 

MEMORIAL descritivo - área indígena Jamináwa. Diário Oficial, 
Brasília, 26 abr. 1979. 

Divulga<;ao em Diário Oficial do memorial descritivo da área in
dígena dos Jamináwa. 

Arquivo do CIMI - Río Branca; 
Área : Sóciopolítica. 

MONTAGNER MELATTI, Delvair. Os]amináwa. Brasília: FUNAI, 1977. 
l Op . (Relatório). 
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Apresenta histórico dos Jamináwa, bem como localiza\'.ªº geo
gráfica, composi\:ªº familiar, atividades económicas, aspectos sociais e 
culturais, situa\:ªº sanitária, educacional, defini\:aO de área indígena e 
bibliografia. 

CEDOC/ FUNAI - Brasília; 
Áreas: História; Sociologia. 

OPPENHEIM, Víctor. Notas etnográphicas sobre os indígenas do Alto 
Juruá (Acre) e Valle do Ucayali (Peru). In: ANNAES DA ACADEN
MIA BRASILEIRA DE SCIENCIAS, 8. Rio de Janeiro, 1936. p. 145-55. 

Cita\:ªº de Montagner Melatti - 1977. p. 76. 
Área: Etnografia. 

PERÚ. Ministerio de Educación. No Shara !no; libro l. Yarinacocha, 
1984. 66 p. (Colección Literaria y Cultural Yaminahua). 

Manual de higiene com objetivos educacionais, em que sao apre
sentados vinte temas (com ilustra\:OeS) escritos em jamináwa, com 
tradu~ao para o castelhano. Há também, nesse material, o alfabeto 
Jamináwa e um texto dedicado ao professor. 

Biblioteca do IL V - Yarinacocha; 
Áreas: Material Didático; Lingüística. 

PLAZA MARTÍNEZ, Pedro, CARVAJAL C., Juan. Etnias y lenguas de 
Bolivia. La Paz: Instituto Boliviano de Cultura, 1985: p. 189-92. 

Contém dados sobre a localiza\:ªº geográfica dos Jamináwa, 
suas características étnicas, dados sobre a língua e um mapa da regiao. 

Biblioteca particular - Campinas; 
Áreas: Antropología; Lingüística. 

SHELL, Olive. Las lenguas Pano y su reconstrucción. Estudios Pano ID. 
Yarinacocha: ILV, 1975. 212p. (Serie Lingüística Peruana, 12). 

Trata da reconstru~ao da família lingüística Pano, na qual está in
cluída de forma geral a língua Jamináwa. 
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Biblioteca do IL V - Yarinacocha; Biblioteca do CAAAP; CILA - . 
Litna; 

Área: Lingüística. 

TOWNSLEY, Graham. Apuntes sobre la historia de los Yaminahua en el 
Perú. Amazoníalndígena, Lima, v. 3, n. 6, p. 11-3, 1983. 

Apresenta a situa\:ao dos Jamináwa em 1983, a história antes e de
pois do contato com nao-índios, dando urna visao crítica dos seus efeitos 
sobre esse grupo. Contém também algumas fotos e alguns mapas. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Áreas: História; Sociología. 
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YAWANAWÁ 

Grupo indígena: Yawanawá; 
Autodenomina~ao: desconhecida; 
Número de comunidades: 1; 
Popula~ao: 210; 
Localiza~ao geográfica: rio Gregório, município de Tarauacá, no 

Acre, Brasil. 

O grupo indígena Yawanawá vive em urna aldeia as margens do 
rio Gregório que há mais de um século vem sofrendo agressoes por 
parte de nao-índios. 

O ciclo da borracha na Amazonia proporcionou urna invasao 
muíto grande de aventureiros a procura de melhores condi~oes de vi
da nessa regiao. 

Os contatos dos Yawanawá com nao-índios foram tao violen
tos quanto foram para todos os outros grupos indígenas da regiao, o 
que justifica a desconfian~a com rela~ao a todos os que se aproxi
mam deles. 

Apesar disso, aceitam urna influencia religiosa de forma direta, 
pois sabe-se que vivem junto ao grupo dois casais de missionários da 
New Tribes há muitos anos. Como resultado disso, elaboraram-se car
tilhas sobre a língua dos Yawanawá. 

As altera~ües sofridas pelo grupo desde o contato sao várias. Foram 
afetados no comportamento, principalmente no que se refere as formas 
de explora~ao das riquezas naturais existentes em sua reserva. Tal conta
to produziu a perda de quase todos os seus costumes tradicionais. 

O conhecimento a respeito desse grupo ainda é muito precário. 
Sabe-se que eles possuem urna farmácia na aldeia, tem um monitor 
de saúde e um professor da Funai. Eles possuem urna associa~ao de 
produtores desde 1982, além de ro~as coletivas e familiares. Suas 
planta~oes sao normalmente de mandioca, milho, feijao e algumas 
verduras. 

CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO (Brasil). Projeto dos 
Yawanawá e Katukina dorio Gregório. [S.l.], [19831. 8fl. 

Apresenta denúncias de problemas enfrentados pelos grupos 
Katukina e Yawanawá causados por várias empresas particulares. Há 
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um relatório económico relacionado com a venda de borracha e com
pras de diversas mercadorias. 

Arquivo do CIMI - Río Branco; 
Área: Sociología. 

____ . Rápido histórico do pavo Yanawá [sic.]. Río Branco, 1984. 5fl. 
Relato de um índio sobre a história de contato de seu povo com 

os primeiros seringueiros, o que resultou na morte de quase todo o 
grupo Yawanawá. 

Arquivo do CIMI - Campinas; 
Área: História. 

FUNDA\:ÁO NACIONAL DO ÍNDIO (Brasil). Projeto Yawanawá. 
[Brasília], 1988. 6fl. (Proj,eto). 

Apresenta história do contato dos índios Yawanawá, política, 
descri~ao da aldeia, número populacional e outros dados. 

Arquivo do CIMI - Rio Branco; 
Áreas: Antropología; Sociología. 

____ . Posto Indígena Manuel Urbano. [Brasília], [19881. 5fl. 
(Relatório). 

Apresenta dados de vários grupos indígenas da regiao incluindo 
o Yawanawá. Informa o número populacional, o nome da aldeia em 
que o grupo vive, e outros dados. 

Arquivo do CIMI - Manaus; 
Área: Sociología. 

MISSÁO NOVAS TRIBOS (Brasil). Wixi Tapi, 2; Cartilha de leitura 
Yawanawá. Manaus, 1977. 25p. 

Contém informa~oes ortográficas da língua Y awanawá com 
tradu~oes para o portugues e li~oes; todas elas apresentam duas per
guntas que objetivam ajudar na interpreta~ao do texto. 
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CEDOC/FUNAI - Brasília; 
Área: Lingüística. 

____ . Wixi Tii.pi, 3; cartilha Yawanawá. Manaus, 1977. 24p. 
Todas as li\:óes sao ilustradas com um desenho e contem pala

vras, sílabas e frases, além da tradu\:aO no final de cada folha . 

CEDOC/FUNAI - Brasília; 
Área: Lingüística. 

V 

RIVET, Paul, LOUKOTKA, Cestmir. Langues de l'Amérique du Sud et 
des Antilles. In: MEILLET, A., COHEN, Marcel (comp.). Les tangues 
du monde. Nova edi\:ao. Paris: Centre National de la Recherche 
Scientifique, 1952. p. 1.099-160. 

Distribuí as línguas Pano em tres grupos: o Yawanawá se encon
tra junto com Kaxinawá, Katukina e outras. Mas essa distribui~o apre
senta muitos equívocos quanto a divisao em famílias. 

Biblioteca do IEVUNICAMP - Campinas; 
Área: Etnografía. 

RODRIGUES, Aryon. Famílias lingüísticas menores. In: -. Línguas 
brasileiras - para um conbecimento das línguas indígenas. Sao 
Paulo: Loyola, 1986. p 73-81. 

Apresenta as línguas Pano do Brasil com dados sobre número 
populacional, número de falantes e estado onde se encontra cada gru
po indígena, principalmente .os Yawanawá. 
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Biblioteca do IEVUNICAMP - Campinas; 
Área: Etnografia. 

MA YO-PISABO 

Grupo indígena: Mayo-Pisaba; 
Autodenomina\:aO: desconhecida; 
Número de comunidades: nao existem dados; 
Popula\:ao: 100 (1977); 
Localiza\:ªº geográfica: rios Tapiche e Blanco, Javar-Mirim, Baixo 

Javari e rio Santa Rosa, no Peru. 

O grupo indígena conhecido como Mayo ou Mayú, em 1790, 
vivia no rio Tapiche próximo aos Sensi e aos Mayoruna. Segundo 
Ribeiro e Wise (1978), 9s Mayoruna assumem ter matado todos os ín
dios Mayo. Mas parece que há possibilidades de que ainda exista al
gum grupo Mayo vivendo perto da área dos Mayoruna, no Yaquerana 
e afluentes, na Província de Maynas, no triangulo formado pelos rios 
Javari, Galves e Blanco. 

Uriarte (1976) deno1;11ina os Mayo de Capishto, que ocupariam a 
regiao entre o Baixo Javari e o rio Santa Rosa. 

Quanto aos Pisabo, sao chamados também de Pisagua e Pisahua, 
que parecem nao existir mais como grupo. Os que ainda possam estar 
vivos devem ter se integrado a outros grupos indígenas. 

Segundo Ribeiro e Wise (1978), em 1973, o pessoal de urna em
presa que explora petróleo na Amazonia Peruana encontrou um grupo 
indígena entre Ta piche e Blanco, que acredita ser o Pisabo. Esse pessoal 
tentou um contato amistoso mas nao conseguiu. Os Mayoruna dizem 
que há um grupo indígena na regiao deles que pode ser Pisabo. 

Nao se tem nada de muito concreto sobre esse grupo Pisaba, 
talvez ele seja o mesmo que o Mayo, devido a sua possível localiza\:ªº 
geográfica, ou talvez um subgrupo, como parecem assumir Chirif e 
Mora (1977). 

CHIRIF, Alberto, MORA, Carlos. Atlas de comunidades nativas. Lima: 
SINAMOS, 1977. 248p. 

Informa sobre a questao atual, histórica, antropológica de vários 
grupos indígenas do Peru. O grupo Mayo é analisado junto aos Pisabo; 
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sao chamados de Mayo-Pisabo como sendo um mesmo grupo étnico. 

Biblioteca Nacional; CAAAP - Lima; 
Áreas: Antropologia; História. 

IZAGUIRRE, Fray Bemadino. Descripción histórico-geográfica de algunas 
tribus orientales. Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, Lima, t. 44, 
n. 1/ 2, p. 1-36, 1927. 

Descreve os grupos indígenas do Ucayali, fomecendo dados his
tóricos e geográficos, incluindo o grupo Mayo. 

Biblioteca da Sociedad Geográfica - Lima; 
Área: História. 

RIBEIRO, Darcy, WISE, Mary Ruth. Los grupos étnicos de la AmazonÚJ 
Peruana. Lima: ILV, 1978. 138p. (Serie Comunidades y Culturas 
Peruanas, 13). 

Os autores apresentam dados específicos sobre o grupo Mayo; dizem 
que há possibilidades de esse grupo ter sido morto pelos Mayo-runa. 

Mencionam o grupo Pisabo como independente do Mayo, mas nao 
mostram argumentos seguros da sua existencia, seja no passado, seja na 
atualidade. 

Biblioteca do IEI/UNICAMP - Campinas; Biblioteca do CIJA; CAAAP -
Lima· ) 

Áreas: Antropología; História. 

URIARTE, Luis M. Poblaciones nativas de la Amazonía Peruana. Ama
zonÚJPeruana, Lima, v. 1, p. 9-58, 1976. 

Descreve 67 etnias da Amazonia Peruana, onde incluí a Mayo
Pisabo, mas nao dá dados sobre sua existencia. 
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Biblioteca do CIMI - Brasilia; Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Áreas: Sociología; Etnografia. 

VILLAREJO, Avencio. Laselvayelbombre. Lima: Ausonia, 1959. 252p. 
Contém um estudo de lingüística referente a Amazonia Peruana, 

apresenta dados de quase todos os grupos indígenas dessa regiao, inclu
sive do Mayo , e ainda traz um catálogo dos grupos e subgrupos. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Áreas: Lingüística; Etnografía. 

! 
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MAYORUNA 

Grupo indígena: Mayoruna; 
Autodenomina~ao: Matses; 
Número de comunidade: 5 (Brasil); 3 (Pen1); 
Popula~ao: 395 (1982, Brasil); 1.000 (1977, Peru); 
Localiza~ao geográfica: Amazonas, no Brasil, e Departamento de 

Loreto, no Peru. 

O grupo indígena Mayoruna está distribuído em cinco aldeias no 
estado do Amazonas. Essas aldeias sao: 1) Aldeia 31 - a margem direi
ta do rio Jaquirana, com 146 pessoas; 2) Aldeia Ituxi - no igarapé do 
Ituxi, 25 pessoas; 3) Aldeia Lobo - no igarapé Lobo, 104 pessoas; 4) 
Aldeia Santa Sofia - no igarapé Lopes, 20 pessoas; 5) Aldeia Lameirao -
a margem direita do Baixo Javari, 100 pessoas. 

Alguns relatórios mencionam a existencia de um grupo arredio 
aldeado na cabeceira do igarapé Lobo, com afluentes dorio Jaquirana, 
sendo desconhecido seu número populacional. 

No Peru, segundo Chirif e Mora (1977), há tres aldeias Mayoruna, 
todas no distrito de Yaquerana, Província de Maynas, no Departamento 
de Loreto. Segundo alguns relatórios do Conselho Indigenista Mis
sionário e da Funai, há urna aldeia chamada Choba, no igarapé Choba, 
no Peru, onde nao foi computado o nú1nero de pessoas. 

Os Mayoruna que estao no Brasil vieram da regiao do rio Ucayali 
e do Alto do río Gal ves no Peru e foram para o rio Javari em meados de 
1920, segf ndo relato do chefe indígena da Aldeia do Lobo, Senhor 
Naquá (B rja - 1981) . 

De cordo com o Senhor Naquá, em 1925, aproximadamente, 
eles decidiram sair de onde estavam devido aos conflitos constantes 
com os "civilizados" peruanos, resolvendo ir para o río Pardo, no 
Brasil. Eles permaneceram nesse local cerca de quarenta anos, sem 
problemas. 

U1na das coisas que distingue os Mayon1na dos demais índios, 
além de a sua estatura ser considerada grande em rela~ao aos demais ín
dios Pano, é que eles sempre raptaram mulheres tanto mesti<;as quanto 
de outros grupos étnicos. Essa atitude talvez seja em parte um dos fatos 
que dificulta aos estudiosos distinguir com seguran\:a a qual etnia per
tencem em nível lingüístico. 
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ALVIANO, Frei. Ensaios da língua dos Magirona ou Maioruna do río 
Jandiatuba (Alto Solim6es). Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, Río de Janeiro, v. 237, p. 43-56,59-60, 1957. 

Traz listas de palavras Mayoruna e dados históricos do grupo. 

Biblioteca do Museu do Índio - Río de Janeiro; 
Área: Lingüística. 

BORJA, Arceu Carvalho. Índios Mayoruna; sua origem, sua história, 
sua vida. RevistaAtualidade/ndígena, Brasilia, n. 21, p. 48-53, 1981. 

Apresenta a história dos Mayoruna, sua popula<;ao, habita~ao, 
ca<;a, pesca e coleta, além de lendas e curiosidades sobre o gn1po. O 
material é todo ilustrado com fotos desses índios e das suas malocas. 

Biblioteca do Museu do Índio - Río de Janeiro; 
Áreas: História; Sociología. 

CASTELNAU, Francis de. Langue des Mayorunas civilisés (Amazone) 
In: Voyage enAmérique; vocabulaires des langues indiennes. [S.n .t.1. 
n. 27, 2fl (Separata). 

Id. Langue des Mayorunas savages (rio Javari). In: Voyage en 
Arnérique; vocabulaires des langues indiennes, n. 27, [S.n.t.], p. 300-03. 

Apresenta vocabulário que contém mais de cinqüenta itens lexi
cais Mayoruna-Frances. 

Arquivo do Museu Nacional - Rio de Janeiro; 
Área: Lingüística. 

CA VUSCENS, Clare-Lise J. OsMayornnas. Manaus, 1983. 6fl. (Manuscrito). 
Apresenta a história dos Mayoruna, o recenseamento (1982) das 

aldeias do Brasil e (1983) do Pent. Há informa\:6es sobre ca<;a e outros da
dos, como as pesquisas mais recentes realizadas sobre os índios 
Mayon1na de Santa Sofia, fomecendo bibliografia no final do trabalho. 

Arquivo do CIMI - Manaus; 
Áreas: História; Sociología. 
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CA VUSCENS, Sílvio. Matses de Santa Sofia; históricos. Alto Solimóes: 
[s.n.J, 1984. 5fl. 

O documento histórico relata sobre esses Matses assumidos co
mo sendo os mesmos Mayoruna que se instalaram na Aldeia Santa 
Sofía . Ele faz urna regressao no tempo quando é contada a história dos 
índios mais velhos do grupo. 

Arquivo da FUNAI - Manaus; 
Área: História. 

_____ . Matses de Santa Sofia; situa~ao atual. Alto Solimóes: 
FUNAI, 1984. 5fl. 

Apresenta a rela~ao tumultuada de seringueiros e índios Matses 
(Mayoruna); esse é, na verdade, um material de denúncia que mostra a 
realidade vivida por esses índios na Aldeia Santa Sofía. 

Arquivo da FUNAI - Manaus; 
Área: Sociopolítica. 

CENTRO ECUMENICO DE DOCUMENTA\:ÁO E INFORMA\:ÁO (Bra
sil). Mayoruna. In: -. Povos indígenas no Brasil. Sao Paulo, 1981. 
V. 5, p. 60-81. 

Apresenta dados sobre seu nome, sua língua, localiza~ao geográ
fica, popula~ao, história de contato, modo de vida, situa~ao so
cieconomica, além de mapas e fotos. 

CEDI - Sao Paulo; 
Áreas: História; Sociología. 

_____ . Matsés. In:-. Povosindígenas do Valedo]avari.Manaus, 
1986. p. 31-8. 

Contém a história de contato dos Mayoruna, comenta sua ocu
pa~ao no Vale do Juquirana, sua autodenomina~ao e ainda traz mapas 
e fotos. 
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CEDI - Sao Paulo; Biblioteca do IFCH/ UNICAMP - Campinas; 
Área: Antropología. 

CHIRIF, Alberto, MORA, Carlos. Mayoruna. In: -. Atlas de comu
nidades nativas. Lima: SINAMOS, 1977. p. 159-61. 

Apresenta informa~óes específicas sobre o grupo Mayoruna, que 
se autodenomina Matses. Encontram-se no texto também fotos desses 
índios. 

Biblioteca Nacional (Sala Perú); CAAAP - Lima; 
Área: Sociología. 

CONSELHO INDIGENISTAMISSIONÁRIO (Brasil). Seringalistaamea
~a sobrevivencia do povo Mayornna . [S.l.], 1983. 7fl. 

Apresenta urna denúncia de conflito entre seringalistas e o pavo 
Mayon1na. No decorrer dessa denúncia, encontram-se informa~óes im
portantes sobre esse pavo que está distribuído em cinco aldeias. 
Segundo esse documento-denúncia, os Mayoruna da fronteira do Brasil 
corn o Peru se autodenominam Matses, no Peru, e Mayoruna, no Brasil. 
Apresenta urna ata contenao dois mapas, sendo um da América do Sul, 
localizando a área do Vale Javari e o outro com apenas o Vale Javari, 
mostrando os pontos onde esta.o os índios arredios Mayoruna e outros. 

Arquivo do CIMI - Brasília; 
Áreas: Sociologia; Política. 

_____ . Rela{:ii.o das famílias de seringueiros na área indígena 
Matses. [S.n.t.]. 3fl. 

Denuncia o número de nao-índios que se encontra na área dos 
Matses (Mayoruna). Há cita~ao do nome de cada casal-seringueiro e o 
número de filhos e, ainda, o número de casas que podem ser localizadas 
no mapa da reserva na última folha. Esse documento é importante para 
se fazer um estudo sociocultural e sociolingüístico da área dos Matses de 
Santa Sofia. 

Arquivo da FUNAI - Manaus. 
Área: Sociopolítica. 
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_____ . Memorial descritivo. Brasília, 1983. 8lfl. 
Contém informa<;óes dos trabalhos desenvolvidos na área Santa 

Sofía entre os índios. 

Arquivo do CIMI - Brasília; 
Área: Sociología. 

_____ . Matses, um povo de língua Pano. Porantim, Brasília, 
1989-1990. a. 6, n. 6, p. l. (Suplemento). 

Apresenta os Matses como sendo o mesmo grupo que os 
Mayoruna. Conta a história de contato, localiza<;ao geográfica, número 
populacional e dados sobre a língua. Há ilustra<;ao do mapa da regiao e 
do Brasil, além da foto de urna maloca. Contém, ainda, informa<;ües so
breas malocas e os ornamentos. 

Biblioteca do CIMI - Brasília; 
Áreas: História; Lingüística. 

CRUZ, S. Vieira. Relatório do Posto Indígena de Atra~ao Ituí. Ituí: 
FUNAI, 1981. 6p. 

Há informa<;óes sobre a rela<;ao dos Manebo, Matis e Mayoruna; 
os Mayoruna e os Matis sao apresentados como grupos diferentes. 

Arquivo da FUNAI - Manaus; 
Área: História. 

ESPINOZA PÉREZ, Lucas. Límite oriental; Mayoruna, Caumaris y 
Payaguas. In: -. Contribuciones indígenas del Amazonas Pe
ruano. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas/ 
Instituto Bernardino de Sahagun, 1955. t. 1, p. 271-88, 587-88. 

Faz urna análise informativa sobre os nativos Mayoruna, segundo 
GunterTessman. O termo Mayoruna no idioma Quechua significa "gente" 
do rio Mayo; mas o autor nao acredita nessa possibilidade. 

Contém informa<;ües históricas sobre esse grupo e conta que eles 
foram também chamados de Barbudos. O autor colabora fazendo referen
cias a outros trabalhos nos quais podemos encontrar mais informa<;óes so
bre o assunto. 
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Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: História. 

FIELDS, Harriet. Una identificación preliminar de los sufijos indicadores 
de referencia en Mayoruna. In: LOOS, E. (ed.). Estudios Pano JI. 
Yarinacocha: ILV, 1973. p. 283-306. (Serie Lingüística Peruana). 

Define o emprego dos sufixos relacionadores de atividades, a 
partícula de foco narrativo -bi alternando por -i e os indicadores de mo
do e prüneira pessoa. Há também urna descri<;ao das estruturas de pro
fundidade correspondentes a cada um desses sufixos. 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; Biblioteca do 11 V - Yarinacocha; 
Área: Lingüística. 

_ ____ . Miscellaneous data on tbe Mayoruna culture; datos mis
celáneos sobre la cultura Mayoruna. Yarinacocha: ILV, (1974]. 60p. 
(Información de Campo, 344). 

Contém vários textos de conteúdo cultural sobre os índios 
Mayoruna (Matses). 

Biblioteca do IL V - Yarinacocha; 
Área: Antropología. 

____ . Mayoruna (Matses). In: LOOS, E. (ed.). Materiales para 
estudios fonológicos. 2.ed. Yarinacocha: ILV, 1978. t. 1, p. 200-13. 
(Documento de Trabajo, 9). 

Apresenta dados lingüísticos: léxicos e frases. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; Biblioteca do IEL/UNICAMP -
Ca1npinas; 

Área: Lingüística. 

FIELDS, Harriet, MERIFIELD R. , William. Mayoruna (Panoan) Kinship. 
Ethnology, v. 19, n . 1, p. 1-28, 1980. 

Id. Parentesco Mayoruna (Pano). Trad. Marlene Ballena D. In:-. 
Comunidades y culturas peruanas, Lima: ILV, 1976. n. 9, 37p. 

Co1nenta o sistema de parentesco e contém dados da terminología. 
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Biblioteca Central da PUC; CILA; CAAAP - Lima; Biblioteca do IL V 
- Yarinacocha; 

Áreas: Antropologia; Lingüística. 

GRUBB, K. G. 1be lowland indians of Amazonia. London: World 
Dominion, 1927. cap. 5, p. 384. 

Informa sobre a regiao em que estao os Mayoruna e sobre os 
nomes dos rios em que vivem. 

Biblioteca do Centro de Pesquisa do Museu Goeldi - Belém · 
,. . ' 
Areas: História; Geografía. 

INSTITUTO LINGÜÍSTICO DE VERANO (Peru). Mayoruna. In: -. 
Vocablos y expresiones médicas mas usuales en veinte idiomas 
vernáculos peruanos. Yarinacocha, 1973. 128p. (Documento de 
Trabajo, 2). 

Traz dados lingüísticos de Mayoruna e outras línguas, cada urna 
apresenta 55 perguntas, indica~oes médicas e vocabulário com 150 en
tradas aproximadamente. 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; 
Área: Lingüística. 

_____ . Palabras y frases útiles en algunos idiomas de la selva pe
ruana. 3.ed. Yarinacocha, 1979. p . 99-102. (Documento de Trabajo, 4). 

Apresenta frases de natureza geral como: localiza~ao, impera
tivos, pedidos de compra e venda, primeiros socorros e ortografía da 
língua. 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; 
Área: Lingüística. 

KNEELAND, Harriet. La frase nominal en mayo runa y su ambigüedad. 
In: LOOS, E.(ed.). Estudios Pano JI. Yarinacocha: ILV, 1973. p. 53-
105. (Serie Lingüística Peruana, 11). 
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Analisa a constru~ao das frases nominais relativas. Essa análise é 
feita no nível da estrutura de superficie, ambigüidade estrutural basea
da no sistema de co-referencia da estrutura profunda. 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; Biblioteca do IL V - Yarinacocha; 
Área: Lingüística. 

____ . Mayoruna. In: LOOS, E. (ed.). Materiales para estudios 
fonológicos. 2.ed. Yarinacocha: ILV, 1978. t. 1, p. 181-99. (Documen
to de Trabajo, 9). 

Contém: alomorfos do indicador de "intensidade", alomorfos de 
sufixo /-bi ou -i acentua\:ao e outros pontos interessantes como du
ra~ao, explica~ao de grafía etc. 

Biblioteca do IEUUNICAMP - Campinas; Biblioteca do CILA; 
CAAAP - Lima; Biblioteca do ILV - Yarinacocha; 

Área: Lingüística. 

____ . Lecciones para el aprendizaje del idioma Mayoruna. 
Yarinacocha: ILV, 1979. 250p. (Documento de Trabajo, 14). 

Está direcionado ao ensino da língua Mayoruna, em que se encon
tram dez li\:OeS, sendo cada urna dividida em: 12) diálogo, 22) vocabu
lário, 3º) notas musicais, 4º) características gramaticais e 5º) exercícios. 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; Biblioteca do ILV - Yarina
cocha; 

Área: Lingüística. 

_____ . El ser como y el no ser como de la comparación en Matses. 
In: WISE, M. Ruth e BOONSTRA, Harry (eds.). Conjunciones y otros 
nexos en tres idiomas amazónicos. Yarinacocha: ILV, 1982. p. 77-
128. (Serie Lingüística Peruana, 19). 

Faz urna compara~ao em Matses (Mayoruna) na seguinte seqüen
cia: 12) compara\:ao, 22) tipos de compara\:ªº em Matses e 32) as pro for
mas na compara~ao. 

Biblioteca do CAAAP; CILA - Lima; Biblioteca do ILV - Yarina
cocha; 

Área: Lingüística. 
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-----. La frase nominal relativa en Mayon1na y su ambigüedad. 
In: LOOS. E (ed.). Estudios Pano JI 2.ed. Yarinacocha: ILV, 1985. p. 
53-105. (Serie Lingüística Peruana, 11). 

Escuda a constn1~ao da frase nominal relativa do Mayoruna. O es
tudo se inicia tratando da estrutura de supetfície da frase nominal relativa 
com explica~oes baseadas no sistema de co-ref erencia da estnitura pro
funda. 

Biblioteca do CU.A; CAAAP - Lima; Biblioteca do ILV - Yarinacocha; 
Área: Lingüística . 

MAMIANI, Luiz Vicencio. Arte de gramática da língua brasílica da 
nafao Kiriri. 2.ed. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 1877. XXI 

"-· (Prefácio) . 
..- Apresenta dados dos Maxuruna (Mayoruna) no Yavari (Javari) , 
dos Marauhá no Iutahy (Jutaí), Cunamaré no Yun1á (Juruá). Esse mate
rial é 1nuito importante para se fazer um escudo histórico dos grupos 
indígenas e sua nomea~ao. 

Arquivo da Diocese - Tefé; 
Área: História. 

MARZI, Dom Adalberto. Carta ao presidente da FUNAJ. Sao Paulo de 
Oliven~a, 23/ 05/ 1983. 2fl. (Carta manuscrita). 

Apresenta um pedido de providencia por parte da Funai quanto 
a invasao da área dos Mayoruna feíta por seringueiros, o que mostra 
claramente a repeti~ao histórica da época das "Correrías". 

Arquivo do CIMI - Manaus; 
Área: História. 

MASON, John Alden. Mayoruna. In: STEWARD,Julián. Handbookof 
south american indians. Washington: United States Government, 
1950. v. 6, p. 157-37. (Bulletin, 143). 

Trata da língua Mayoruna, apresentando urna discussao sobre o 
fato de ela pertencer ou nao a família Pano. 
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Biblioteca do IFCH/UNICAMP - Campinas; Biblioteca do CILA; 
Biblioteca Nacional (Sala de Investigación); CAAAP - Lima; 

Área: Etnología. 

MELA TTI, J. Cezar. Os índios esquecidos e amea~ados. In: CEDI. Povos 
indígenas no BrasiV83. Aconteceu. Sao Paulo, 1983. p. 80-6. 
(Especial, 14). . . 

Contém comentários e fotos destacados da imprensa. D1z respe1to 
as invasoes de cerras dos Mayoruna por parte de nao-índios. 

CEDI - Sao Paulo; 
Área: Política. 

PERÚ. Ministerio de Educación. Personal de la Jefatura Zonal de 
Educación n2 00063 de Coronel Portillo. Informe Correspondiente al 
giupo idiomático Mayoruna. In:-. Informe general de los grupos 
idiomáticos vernáculo ~ monolíngue de la selva. !quitos, 1972. 100 p. 

Fornece dados sobre: determina\ªº do grupo, marcos de referen
cia geográfica, social, características étnicas, costumes e formas de vida, 
referencias históricas e outros dados gerais sobre o grupo. 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; 
Áreas: História; Sociología. 

REZENDE, Viviani Guimaraes, SCHMIDT, Sandra Mara. Relatório da 
viagem ao río Biá de 13/08 a 07109/87 Te~é : CIMI/N~r~e, ~987; ~fl. 

Diz respeito específicamente aos Katuk1na da fam1ha hngu1st1ca 
Katukina, mas a presenta também alguns comentários sobre os Mayoruna 
do Marajai, que evidenciam a perda dos costumes típicos do grupo. 

Arquivo da FUNAI - Manaus; 
Áreas: Sociología; Antropología. 

ROMANOFF, Steven . Informe sobre el uso de la tierra por los Matses 
en la selva baja peruana. Amazonía Peruana, Lima, v.1, n.1, 
p. 97-130, 1976. 

Apresenta o modo como o grupo indígena Matses usa a terra. 
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Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; 
Área: Antropologia. 

STEW ARD, Julián. Mayoruna. In: -. Handbook of south american 
indians. Washington: Smithsosian Institution, Bureau of American 
Ethnology, 1948. v. 3, p . 551-55. (Bulletin, 143). 

Apresenta vários nomes para esse grupo como: Maxuruna, 
Majuruna, Mayiruna, Maxirona, Mayuzuna, Barbudo e Dallus. Apresenta 
também urna parte histórica e cultural que incluí questoes como ativi
dade de subsistencia, ciclo de vida etc. 

Biblioteca do IFCH/UNICAMP - Campinas; Biblioteca do CAAAP 
- Lima· 

' 
Áreas: Sociología; História. 

VIVAR, A. Judith E. Los Mayoruna; en la frontera Perú-Brasil. América 
Indígena, México, v. 35, n. 2, p. 329-47, 1975. 

Id. Lima, 1976. 58 p . (Texto mimeografado). 
Há cita~óes gerais sobre o grupo Mayoruna como: localiza~o 

geográfica, referencias históricas, ecologia, economía etc. Comenta tam
bém a organiza~ao política e cultural dos Mayoruna. Incluí bibliografia. 
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Hemeroteca (La Casona); Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: História. 

MARINAHUA 

Grupo indígena: Marinahua; 
Autodenomina~ao: Marinahua; 
Número de comunidades: 1; 
Popula~ao: 50 (1977); 
Localiza~ao geográfica: Departamentos de Loreto e Madre de Dios, 

P ru 9 ~ "'h ,,, ... ; '.# no e · ~ \:"A ~"- .r, ¡...,..... , \ 
· O Arupo Marinahua_ autodenomina-se pelo me o nome: mari; \V 
( "paca"; \!}awa ou nabul() "gente", "povo", "pessoa" 'o povo pa~a". ~P-
'- Esse grupo está localizado nos rios Purus, Acre e Curan1a, no .:y 

sudoeste do Peru, segundo Chirif e Mora (1977). Existem índios desse " 
grupo também no Brasil, no Alto Envira, na regiao próxima a Tarauacá, no / 
estado do Acre, senda desconhecido o número de indivíduos. Em 1960, 
esse grupo era de duzentas pessoas no Peru; em 1977, somavam apenas 
cinqüenta. 

Sabe-se que, antes <leste século, os Marinahua se encontravam em 
zonas interfluviais próximas a cabeceira do rio Tarauacá, no Brasil, e 
que seus povoados eram compostos por duas ou tres casas- malocas 
- que abrigavam até noventa pessoas cada urna. Devido ao surgimen
to de colonos, eles foram saindo para outros lugares, chegando ao Alto 
Curaunja, Envira e seus afluentes. 

Quanto a situa~ao de uso da língua nativa, constata-se que, em 
1977, 90% dos índios Marinahua eram monolíngües e 10% bilíngües 
(falantes de espanhol e marinahua). Esse grupo entende a língua dos 
Ja1nináwua, Sharanahua, Mastanahua, Chandinahua e M/1runahua. 

¡ 

CARVALHO, Joao Braulino de. Breve notícia sobre os indígenas que 
habitavam a fronteira do Brasil com Pen1. In: -. Relatório apresen
tado ao presidente da República dos Estados Unidos do Brasil peto 
ministro de Estado das Rela~oes :Exteriores, ano de 1928. Ria de 
Janeiro: Museu Nacional, 1929. v. 4, p. 301-32. (Anexo Especial, 2). 

Id: BoletimdoMuseuNacional, Río de]aneiro, n . 7, p. 225-56, 1931. 
Apresenta urna lista de palavras de várias línguas incluindo a dos 

Jamináwa e Marinahua. Essa lista foi coletada pelo autor em 1923. 

Biblioteca do Museu Nacional - Ria de Janeiro; 
Áreas: Lingüística; História. 
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MARINAHUA. Short compative [sic.] list. 1958. lfl. (Lista manuscrita). 
Contém 66 itens lexicais em Marinahua, con1 tradu~ao em espanhol. 

Arquivo do Museu Nacional - Rio de Janeiro; 
Área: Lingüística. 

PIKE, Eunice, SCOTI, Eugene. The phonological hierarchy of 
Marinahua. Phonetica 8. [S.l.]: [s.n.], 1962. p. 1-8. 

Apresenta um estudo lingüístico sobre sílaba, palavra fonológica, 
sentenc;a fonológica, contraste consonantal, variantes consonantais, vari
antes vocálicas, contrastes e variantes de tons. Traz um resumo no final 
em ingles e em alemao, além de urna pequena, mas importante, obser
vac;ao sobre a hierarquía fonológica da língua Marinahua. 

Biblioteca do Museu do Índio - Rio de Janeiro; Biblioteca do 
IEL/UNICAMP - Campinas; 

Área: Lingüística. 

RIBEIRO, Darcy, WISE, Mary Ruth. Los grupos étnicos de laAmazonía 
Peruana. Lima: IL V, 1978. p. 176-77. (Serie Comunidades y Culturas 
Peruanas, 13). 

Menciona o grupo Marinahua como u1n subgrupo do Shara
nahua. Os autores dizem que os dialetos sao muito semelhantes. 

Biblioteca do IEL/UNICAMP - Campinas; Biblioteca do CAAAP -
Lima; 

Área: História. 
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MARUBO 

Grupo indígena: Manibo; 
Autodenominac;ao: nao consta; 
Número de comunidades: 4; 
Populac;ao: 594 (1985); 
Localizac;ao geográfica: as margens dos ríos Ituí, Curuc;á, Maronal, 

igarapés Veado e Arrojo, no Amazonas, Brasil. 

O grupo étnico Marubo tem suas aldeias dispersas as margens do 
rio Ituí, Curuc;á e seus afluentes, Maronal, igarapés Veado, Arrojo e outros 
menores. 

Os primeiros contatos com os Marubo ocorrera1n no século XIX. 
No início do século XX, eles comec;am a trabalhar na explorac;ao do cau
cho e da seringa. Entre 1938 e 1950, o gn1po se reestrutura quando surge 
entre eles um Marubo conhecido pelo nome de Joao. Ao se tornar chef e, 
ele conseguiu mudar a história de seu grupo na época. Até entao, os 
. I 

.Marubo consideravamjoao Tuxáwa quase um herói mítico. 
Entre 1960 e 1970, parte desses índios comec;ou a se deslocar na 

direc;ao do Alto Ituí, mas tanto os índios que ficaram em Curuc;á quanto 
os que f oram para Ituí deixaram de trabalhar com a seringa e passaram 
a trabalhar com madeira. 

O primeiro a estudar a língua Marubo foi o missionário da New 
Tribes,JohnJan'Sma, depois Kennell e Kennell em 1968. Anteriormente, 
o Mayonina era considerado urna subdivisao dos Mambos. 

AL VES, Darci Vicente. Memorial descritivo de delimita~oes. 2fl. 
O material apresenta os dados detalhados da Aldeia Maronal do 

g1upo indígena Marubo, que fica no município do Atalaia do Norte, no 
Alnazonas. 

Arquivo do CIMI - Manaus; 
Área: Sociología. 

AMÁNCIO, Sebastiao Costa. Relatório de viagem ao río Catrimani do 
sertanista Francisco Bezerra de Lima, referente ao Marubo sobre a 
infra-estrutura do PIA. Marubo, 1973. 
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Cita\:aO da FUNAI n. 049/82; 
Área: Sociología. 

-----. Relatório dos sertanistas Sebastido da Costa Amancio e 
Francisco Bezerra de Lima, referente ao Marubo e Mayoruna e rio 
Catrimani. Of. n.144/ 74 de 18/ abr./74. 

Cita~ao da FUNAI n. 049/ 82. 

_____ . Relatório sobre o pessoal efetivo da FA Marubo a margem 
do rio Itacoai. 1981 (incluído no proc. n. FUNAI/BSB/S/M/ 1981). 

Cita~ao da FUNAI n. 049/82. 

BEZERRA, Francisco. Relativo as ativídades FA Marubo/Mayoruna. 
(incluído no proc. n. FUNAI/BSB/ 1040/74). 

Cita\:ao da FUNAI n.049/82. 

BOUTLE, Philip Emest. MARUBU (= Mayoruna), formulário dos vo
cabulários padrao para estudos comparativos preliminares nas lín
guas brasileiras. Río de Janeiro: SIL, 1964. 8fl. (Formulário manus
crito). 

Apresenta urna lista de 326 palavras em Portugues-Marubo e 
fornece dados sobre o grupo e sobre o informante desse material. 

Arquivo do Museu Nacional - Río de Janeiro; 
Área: Lingüística. 

CARVALHO, Raimundo Pio de Lima. Relatório do sertanista referente a 
regiiio dos índios Marubo. (incluído no proc. n. FUNAI/BSB/ 
3076/ 69). 

Cita~ao da FUNAI n. 049/ 82. 

CENTRO ECUMENICO DE DOCUMENTA\:.ÁO E INFORMA\:.ÁO 
(Brasil). Marubo. In:-. Povos indígenas no Brasil. Sao Paulo, 1981. 
v. 5, p. 37-59. 
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Dados sobre o nome dos Marubo, sua língua, localiza\:ªº geográ
fica, popula~ao, situa\:ao económica e social, além de fotos e mapa . 

CEDI - Sao Paulo; 
Áreas: História; Sociología. 

Marubo. In: -. Povos indígenas do Vale do javari. 
Manaus, 1989. p. 23-30. 

Conta a história de contato dos Marubo, do crescimento da popu
la~ao, suas ocupa\:oes e saúde do grupo. Há, também, mapas e fotos. 

CEDI - Sao Paulo; 
Áreas: História¡ Sociología. 

CONVERSA comRaimundoMarubo. Rio Ituí: [CIMI], 1985. 2fl. 
Diálogo de um Marubo com um nao-índio, que conta a história 

de seu povo. 

Arquivo do CIMI - Manaus; 
Área: História. 

CONVERSA com Santiago. Manaus: [s.n.], 1985. 5fl. 
Apresenta um diálogo de um índio Marubo e um nao-índio, 

deixando bem evidente a problemática económica com rela~ao as ver
bas destinadas aos grupos indígenas. O diálogo é sobre o Posto Indígena 
Curu~á Velho, mostrando a realidade vivida por esses índios. 

Arquivo do CIMI - Manaus; 
Área: Sociologia. 

CRUZ, S. Vieira. Relatórios do PIA. Ituí: FUNAI, 1981. 6fl. 
Apresenta dados específicos sobre a atual situa~ao dos Marubo, 

comenta a sua rela~o com os Matis, que por sua vez nao é muito tran
qüila, isto é, entre eles surgem sempre conflitos. 

Arquivo da FUNAI - Manaus; 
Área: Sociología. 
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FUNDA\:AO NACIONAL DO ÍNDIO (Brasil). Relatório. 137fl. (Relató
rio datilografado). 

Relata vários aspectos do povo Matis de forma detalhada. Faz co
mentários sobre a língua desses índios, alegando que é diferente da 
dos Mayoruna e dos Marubo. Acredita-se que a fala da mulher difere da 
do homem, o que nao é comum nas línguas Pano. 

Arquivo da FUNAI - Manaus; 
Área: Sociologia. 

_____ . Terra indígena río Ituí. Brasília. 2fl. (Projeto). 
Traz urna descri~ao da área dos Marubo em detalhes, localiza~ao, 

solo, número populacional etc. 

Arquivo da FUNAI - Manaus; 
Área: Sociología. 

_____ .Memorial descritivo de delimita~iio. Brasília, 1980. 2fl. 
Descreve a área indígena que é denominada Posto Indígena 

Curu~á , incluindo a Aldeia Moronaua, no município de Atalaia do Norte, 
e as coordenadas dos extremos leste, sul, norte, oeste. 

Arquivo da FUNAI - Manaus; 
Área: Geografía. 

____ . Informa~ao indígena básica n . 049182-AGESPIFUNAI. 
Brasília: [FUNAI], 1982. 16fl. 

Apresenta dados gerais dos Marubo, sua localiza~ao geográfica, 
língua, aldeias, histórico do contato, popula~ao, artesanato, atividades 
comerciais, a rela~ao entre eles e a Funai, o problema da subsistencia, 
rituais e cren~as, educa~ao escolar, saúde, o trabalho da Missao Novas 
Tribos, situa~ao das terras. Apresenta no final urna bibliografia. 

Arquivo da FUNAI - Manaus; 
Áreas: Antropología; Sociologia; História. 
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____ . Informa~iio indígena básica n. 49. Brasília: [FUNAI] 
1982. 16p. 

Informe sobre os indígenas Marubo que traz dados como: loca
liza~ao das aldeias, língua, história de contato , popula~ao, artesanato, 
atividades comerciais, subsistencia, rituais, cren~as, educa~ao, saúde 
etc. Contém bibliografía no final. 

Arquivo da FUNAI - Manaus; 
Áreas: História; Sociologia. 

GRUBB, Kenneth. G. Tbe lowland indians of Amazonia. London: 
World Dominion, 1927. cap. 5, p. 83. 

Nesse livro encontram-se informa~oes da regia.o onde vivem 
vários grupos indígenas. O Marubo, por sua vez, é visto como um sub
grupo que vive no rio Galvez, no Peru. 

Biblioteca do Centro de Pesquisa do Museu Goeldi - Belém; 
Área: História. 

KENNELL JR, Gerald Raymond. Descri~iio da gramática e da fonemi
ca da língua Marubo. Puraquequara: Missao Novas Tribos, 1978. 
24fl. 

Apresenta dados lingüísticos como palavras e frases com as aná
lises gramatical e fonemica. 

Biblioteca do Museu do Índio - Rio de Janeiro; 
Área: Lingüística. 

MARUBO; non-cultural vocabulary word list. Sfl. (Manuscrito). 
Contém urna tabela fonológica da língua Marubo e urna lista de 

palavras em tres línguas: ingles, portugues e Marubo. 

Arquivo do Museu Nacional - Rio de Janeiro; 
Área: Lingüística. 

MARUBO, Raimundo. Rio Ituí - bistória dos Marubo. Manaus :[CIMI], 
1985. 2fl. (Relatório). 
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Apresenta um diálogo de um nao-índio (Lino) com um velho 
Marubo, que conta a história do seu povo. 

Arquivo do CIMI - Manaus; 
Área: História. 

MELATTI, Júlio Cezar. Pesquisa etnológica sobre os Mambo. Brasília: 
FUNAI, 1974. 3p. (Projeto). 

Traz dados sobre a regiao ocupada pelos índios Marubo, a língua, 
a localiza\:ªº geográfica, o número populacional e o mapa da área. 

CEDOC/FUNAI - Brasília; 
Área: Sociologia. 

_____ . Marubo. Revista deAtualidade Indígena, Brasília, a. 1, n. 
2, p. 64, 1977. 

Apresenta de forma geral o grupo Marubo quanto a sua história, 
seus costumes, hábitos, ritos etc. 

CEDOC/FUNAI - Brasília; 
Áreas: Antropologia; História. 

_____ . Sistema sociocultural Mambo - relatório de pesquisa. 
Brasília: FUNAI, 1978. 8p. 

Informa sobre a língua dos Marubo, sua técnica com a ceramica, 
estrutura e organiza~ao social, suas idéias sobre o homem e o univer
so, a intera~ao entre os vários elementos da cultura e suas rela~oes in
terétnicas. 

CEDOC/FUNAI - Brasília; 
Áreas: Antropologia; Sociología. 

____ . Projeto-pesquisa antropológica sobre os índios Mambo. 20fl. 
Menciona a falta de estudo antropológico sobre os grupos indíge

nas da regiao que abrange o Acre e o Amazonas. Trata ainda da preo
cupa~ao coma constru~ao da estrada Perimetral Norte no trecho 307. 
Apresenta um mapa do trecho de Cruzeiro do Sul a Benjamín Constant. 
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Arquivo da FUNAI - Manaus; 
Áreas: Política; Sociología. 

-----. SistemasocioculturalMarubo (duasetapas). Brasilia: FU-
NAI, 1978. 56p. (Relatório). 

Mostra o grau de bilingüismo entre os Marubo e comenta as téc
nicas usadas por esses índios na confec~ao de ceramica, na pesca, a es
trutura e organiza~ao social, as rela~oes interétnicas etc. 

Arquivo da FUNAI - Manaus; 
Áreas: Antropología; Sociología. 

____ . Carta aopresidentedaFUNAI. 197_9. 13fl. 
Carta informando sobre a popula~ao Marubo, a delimita~ao e 

guarda das terras, o comércio dos Marubo com os colonos, a saúde do 
grupo e educa~ao. 

Arquivo da FUNAI - Manaus; 
Área: Sociología. 

-----. SistemasocioculturalMarubo (3. etapa). Brasília: FUNAI, 
1982. 4fl. ( Relatório datilografado). 

Relatório que menciona os trabalhos realizados pelos Melatti jun
to aos Marubo no decorrer de suas pesquisas, sendo cada um comen
tado de forma bastante didática. 

Arquivo da FUNAI - Manaus; 
Área: Bibliografia. 

MISSAO NOVAS TRIBOS (Brasil). Deusne Yoa Vana; histórias da bíblia 
Marubo. Manaus: Vida Nova, 1978. 32p. 

Traz históricos bíblicos escritos em Marubo: Arca de Noé, Adao e 
Eva, Davi etc. 

CEDOC/ FUNAI - Brasília; 
Área: Lingüística. 
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____ . Relatório ao presidente da FUNAJ, 12101179. 1979. 18fl. 
Relata pesquisa desenvolvida entre os Marubo e fornece dados 

sobre popula~ao, delimita~ao das terras, guarda das terras, comércio 
com nao-índios, saúde e alfabetiza~ao. 

Arquivo da FUNAI - Manaus; 
Área: Sociologia. 

_____ . Koká Íki Wichá; cantor Marubo-Portugues. Manaus, 1980. 
16p. 

Traz textos escritos em Marubo. 

CEDOC/FUNAI - Brasília; 
Área: Lingüística. 

_____ . Primeira cartilha série Marubo. Manaus, 1980. 18p. 
Apresenta li~oes de apenas palavras em Marubo, traduzidas para 

o portugues no final da página. 

CEDOC/ FUNAI - Brasília; 
,,. 
Area: Lingüística. 

____ . Primeira cartilhaMarubo. Manaus, [1980]. 12p. 
Contén1 urna apresenta~ao do prólogo e da ortografía, há ilus

tra~oes e palavras em Marubo com tradu~ao no final de cada li~ao. 

CEDOC/FUNAI - Brasília; 
Área: Lingüística. 

____ . Segunda cartilha Mambo. Manaus, [1980). 16p. 
Apresenta prólogo, ortografia, li~oes com frases e ilustra\:6es. As 

tradu~oes estao no final de cada li\:ao. 

CEDOC/ FUNAI - Brasilia; 
Área: Lingüística. 

____ . Segunda_ cartilha Marubo. Manaus, [s.d.]. 29p. 
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Contém frases, ilustra\:6es e tradu~ao no final de cada página. 
Esse material difere do citado acima nas frases selecionadas para cada 

li~ao. 

CEDOC/ FUNAI - Brasília; 
Área: Lingüística. 

____ . Segunda cartilha Marubo. Manaus, [1980]. 29p. 
Fornece informai;oes quanto ao uso ortográfico nas li~oes, todas 

sao ilustradas e seu conteúdo sao frases com tradu~ao no final da pági
na. 

CEDOC/ FUNAI - Brasília; 
Área: Lingüística. 

____ . Segunda cartilha série Marubo. Manaus, 1980. 30p. 
Toda a cartilha é seqüenciada de frases, sendo que cada urna das 

li~oes te1n urna frase que é acrescentada de apenas um ítem lexical. Ela 
é ilustrada, escrita em letra de forma e apresenta a tradu\:aO das li\:6es 
no final de cada página. 

CEDOC/ FUNAI - Brasília; 
Área: Lingüística. 

_ ___ . Yora Vana Wichárasi terceira; terceira cartilha Man1bo. 
Manaus, 1980. 28p. 

Material didático escrito em Marubo e com tradu\:aO para o por
tugues no final de cada lil;ao. 

CEDOC/ FUNAI - Brasília; 
Área: Lingüística. 

----· Yora Vana Wichárasi quarta; quarta cartilha Marubo. Ma
naus, 1980. 28p. 

Contém dados mais elaborados do que a terceira cartilha citada 
anteriormente. As li~oes sao frases escritas em Marubo e com tradu\:ªº 
em portugues no final da página. 
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CEDOC/FUNAI - Brasília; 
Área: Lingüística. 

_____ . Yora Vana Wichárasi quinta; quinta cartilha Marubo. Ma
naus, 1981. 20p. 

Apresenta vários textos em Mambo com tradu<;ao em portugues. 

CEDOC/FUNAI - Brasília; 
Área: Lingüística. 

_____ . Yora Vana Wichárasi; quinta cartilha. Manaus, 1981. 20p. 
Traz prólogo, ortografia da língua Marubo e textos traduzidos 

para o portugues; a cartilha difere da anterior quanto ao conteúdo das 
li<;oes. 

CEDOC/ FUNAI - Brasília; 
Área: Lingüística. 

_____ . Deusne Vana Wichárasi; porc;oes da bíblia. Manaus, 
1981. 44p. 

Material todo escrito em Marubo sem tradu<;ao; dá para acom
panhar tais textos por se tratarem de livros da Bíblia: Mateus e Lucas. 

CEDOC/FUNAI - Brasília; 
Área: Lingüística. 

MONTAGNER MELATTI, Delvaír. O mundo dos espíritos; estudo etno
gráfico dos ritos e cura Marubo. Brasília: UnB, 1985. 601p. Tese 
(Doutorado) - Depto. de Ciencias Sociais, Instituto de Ciencias 
Humanas, Uníversidade de Brasília, 1985. 

Fomece dados gerais da cultura Marubo; classifica os espíritos, dá 
a tipología das doenc;as, apresenta informac;oes também dos ritos de cu
ra, do conteúdo dos canticos, da formac;ao do xama e do rito xamanico. 
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Biblioteca da FUNAI - Brasília; 
Área: Antropología. 

MONTAGNERMELATTI, Delvair, MELATTI,Júlio Cezar. Relatóriosobre 
os índios Marubo. Brasília: UnB, 1975. 62p. (Série Antropología, 13). 

Apres~nta um estudo do cantata intérétnico, da ocupac;ao e do 
aproveitamento do meio ambiente, da organiza<;ao social, do ciclo de vi
da, da cosmología, da magia, dos ritos e dá ainda sugest5es para urna 
ac;ao indigenista. Inclui bibliografía. 

CEDOC/FUNAI -Brasília; 
Áreas: Antropología; Sociología. 

NON-CULTURAL vocabulary word list Marubo. [S.n.t.]. 4p. 
Contém urna lista de 17 palavras em Ingles-Portugues-Marubo e 

urna tabela das consoantes e vogais da língua Marubo. 

Arquivo do Museu Nacional - Rio de Janeiro; 
Área: Lingüística. 

OLCHESTER, Marcus. The Mambo. In: MIRELLA, Ricciardi (ed.). 
Vnishing Amazon. New York: Harry Abrans, 1991. p. 106-12. 

Apresenta várías fotos dos Marubo e traz informac;5es históricas e 
mitológicas. 

Biblioteca particular - Campinas; 
Área: História. 

UNIVERSIDAD E ESTADUAL DE SÁO PAULO (Campus de Araraquara). 
Terra indígena. Boletim do Centro de Estudos Indígenas, Ara
raquara, a. 5, n. 46, p. 4-6, 1987. 

Discute a problemática dos grupos do Vale do Javari quanto a sua 
sobrevivencia. Entre outros grupos Pano, estao o Mambo, o Korubo e 
o Matis. 

Biblioteca particular - Campinas; 
Área: Sociopolítica. 
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MASTANAHUA 

Grupo indígena: Mastanahua; 
Autodenomina~ao: nao existem dados; 
Número de comunidades: l ; 
Popula~ao: 300; 
Localiza~ao geográfica: río Purus, no Distrito de Purus, Depar

tamento de Loreto, no Peru. 

O grupo Mastanahua está localizado na selva baixa, próximo ao 
rio Purus, no distrito de Purus, Província de Coronel Portillo, De
partamento de Loreto, no Peni. 

Segundo Ribeiro e Wise (1978), o Mastanahua é um subgrupo do 
Sharanahua-Marinahua. Enquanto que para Chirif e Mora (1977), os 
Mastanahua sao mencionados como um grupo independente. Segundo 
eles, os Mastanahua compreendem a língua dos Jamináwa, Sharanahua, 
Chandinahua, Marinahua e Morunahua. 

Quanto a história dos Mastanahua, conhece-se muito pouco. 
Segundo Chirif e Mora, é semelhante a dos Sharanahua. 

Esse grupo é bastante isolado, havendo poucas informa~oes so
bre ele no resto do país. Quanto a situa~ao lingüística dessa comu
nidade, contam-se 90o/o monolíngüe, na sua língua materna, e 10%, 
bilíngüe, Mastanahua e Espanhol. 

CHIRIF, Albert, MORA, Carlos. Morunahua. In:-. Atlas de comuni
dades nativas. Lima: SINAMOS, 1977. p. 162. 

Contém dados quanto a populac;ao, localiza~ao geográfica e outros 
sobre os Mastanahua. 

Biblioteca do CAAAP; Biblioteca Nacional (Sala Perú) - Lima; 
Áreas: Antropología; História; Sociologia. 

RIBEIRO, Darcy, WISE, Mary Ruth. Los grupos étnicos de la Amazonía 
Peruana. Comunidadesyculturasperuanas n.13.Llma: ILV, 1978. p. 143. 

Apresenta o Mastanahua como um subgrupo; fomece dados sobre 
sua popula~ao, localiza~ao geográfica e outras informa\:óes. 
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Biblioteca do IEL/ UNICAMP - Campinas; Biblioteca do CILA; 
CAAAP - Lima; 

Áreas: História; Sociología. 

-
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MATIS 

Grupo indígena: Matis; 
Autodenomina\ao: Matis; 
Número de comunidades: 1; 
Popula\ao: 109 (1978); 
Localizai;ao geográfica: PIA (Posto Indígena de Atrai;ao), Ituí, no 

rio Ituí, Amazonas, no Brasil. 

Os índios Matis se autodenominam pelo mesmo nome, Matis. Há 
hipóteses de que esse grupo seja o mesmo que o Mayoruna (Erikson, 
1990), mas como foi dita anteriormente (ver Parte 111) ainda nao existe 
um estudo comparativo sistemático das línguas e dos dialetos Pano. 
Como nao foi possível realizar um estudo etnográfico das línguas Pano, 
decidi seguir a classifica\aO e a denominai;ao dos grupos que apare
cem na maioria dos trabalhos sobre línguas Pano. 

Tem-se notícia da existencia dos índios Matis somente no Brasil. 
Eles estao distribuí dos em tres agru pamentos no PIA - Ituí; Aldeia do 
Dama, Aldeia do Darapá e Aldeia do Turu. A primeira fica nos igarapés 
Caxeiras, Jarucapá e Alto do Bode, afluentes do río Ituí. A segunda, 
próxima dos igarapés Coari, Sao Bento, Aurélio Grande e Rio Branco. 
A última, nos igarapés Boeiro, Boa Vista, Jacurapá e Ria Branco, no es
tado do Amazonas. 

Os índios Matis foram contatados em 1976, segundo dados da 
Funai. Vivem, atualmente, 26 Marubo no PIA do Ituí, junto aos Matis, 
atraídos pela Funai, que justifica o fato de esses índios estarem em um 
único PIA por haver aí dois Marubo que sao servidores da Funai. 

Os Matis sao inimigos dos índios da confluencia dos rios Ituí e .. .........--... /1 _ItacoarL_cujo divisor ten:itori~ o igarapé Coari. Eles chamam esses ín-
--~ dios, seus inimigos, dé¿<oru_!?.9,' inclusive havendo mulheres raptadas 

dessa tribo entre os Matis (Montagner Melatti, 1979). Sabe-se de pes
quisas recentes sobre os Matis realizadas por antropólogos. 

CENTRO ECUMENICO DE DOCUMENTA(::ÁO E INFORMA(::ÁO 
(Sao Paulo). Matis; gripe reduz populat;ao quase a metade. In: - . 
Povos indígenas no Brasil. Sao Paulo: CEDI, 1982. n. 2 .. 

Traz dados sobre a situai;ao atual dos Matis, mencionando o 
grave problema da saúde do grupo. 
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CEDI - Sao Paulo; 
Áreas: Saúde; Sociología; Política. 

-----· Matis. In:-. Pavos indígenas no Brasil. Sao Paulo, 1981. 
v. 5, p. 83-93. 

Informa sobre o nome Matis, sua língua, localizai;ao geográfica, 
populai;ao, história de contato, modo de vida, situai;ao atual do grupo 
e está ilustrado com mapa e fotos. 

CEDI - Sao Paulo; 
Áreas: História; Sociología. 

_____ . Matis. In:-. Povos lndígenasdo Valedo]avari. Manaus: 
Gráfica Piramide Ltda., 1986. p. 31-8. 

Contém a história dos primeiros contatos da Funai com os Matis. 
Comenta sobre a saúde, a queda populacional e, ainda, traz mapa e fotos. 

1 

CEDI - Sao Paulo; 
Áreas: História; Sociología . 

• 

COELHO, Pedro Oliveira. Relatório referente aos primeiros contatos 
com os índips arredios as proximidades do Posto de Frente de 
Atrar;ii.o do río ltuí. Ituí, 21/ 12/1976a. 

Citat;ao da FUNAI - 1980. p . 133. 

_____ . Relatório referente ao sexto contato com os índios arredios 
as proximidades do Posto de Frente de Atrar;ii.o de ltuí. ltuí, 
02/10/1977a. 

Citat;ao da FUNAI - 1980. p. 133. 

_____ . Relatório referente ao sétimo contato com os índios 
arredios as proximidades do Posto ~e Frente de Atrar;ii.o de Jtuí. ltuí, 
02/10/1977b. 

Cita\aO da FUNAI - 1980. p. 133. 
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CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO (Brasil). Confirmada a 
morte dos Matis. Brasília, 1982. 2p. (Relatório com mapa). 

Apresenta urna forte denúncia das más condic;oes em que vivem 
os grupos indígenas do Vale do Javari. Dentre esses grupos, estao os de 
línguas Pano, Marubo, Matses, Korubo, Mayoruna e Matis. 

Os Matis sofreram urna grande queda no seu número popula
cional; segundo esse documento, morreu 30% de seu povo vítima de 
um surto de gripe em 1982. 

Arquivo do CIMI - Manaus; 
Área: Sociologia. 

_____ . Relatório sobre a situa(:ao dos índios Matis em 1985. 
Manaus: CI~1I-Norte I, [1986]. 6fl. (Relatório datilografado). 

O material está subdividido nos seguintes temas: populac;ao, 
saúde, contato como exterior (relac;oes dos Marubo com funcionários 
da Funai e outros nao-Matis), artesanato, vida sedentária e, no final, sao 
feitas sugestoes quanto ao grupo indígena e a atuac;ao dos nao-índios 
na área. 

Arquivo da FUNAI - Manaus; 
Área: Sociologia. 

____ . Povos Matis. [S.n.t.l. p. 9-10. 
O assunto desse documento foi publicado no Porantim nº 42, p. 4 

e, ainda, em Aconteceu, com o título Pavos Indígenas no Brasil. Ele 
fornece dados dos contaros que resultara1n em doen~as e até martes; 
apresenta todas as características dos Macis, deixando claro que esse po
vo está sendo exterminado a cada dia pela falta de urna política indi
genista mais séria. 

Arquivo da FUNAI - Manaus; 
Área: Sociología. 

CRUZ, S. Vieira. RelatóriodoPostolndígenadaAldeiado /tuí. Ituí: FU
NAI, 1981. 6fl . (Relatório). 

Relato do Posto Indígena do Ituí que fomece dados sobre os índios 
Macis e Marubo. Ele é de grande importancia para analisar a problemática 
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dos grupos Matis, Marubo e Matses, que sao tratados como um mesmo 
grupo. 

Arquivo da FUNAI - Manaus; 
Área: Sociologia. 

ERIKSON, Philippe. Bats-moi, mais tour doucement. L 'Univers du 
Vivant, París, n. 20, p. 99-115, 1987. 

Descreve os costumes dos Matis, seus hábitos alimentares, suas 
plantac;oes, seus adornos e brincadeiras. Há várias fotos do cotidiano 
desses índios. 

Biblioteca particular - Campinas; 
Área: Etnología. 

- --=--
_ ____ . Les Matis d'Amazonie; parure du corps, identité; ethnique 

et organisation sociale. Nanterre: Université de Paris X, 1990. 
Dissertac;ao (Doutorado)- Université de Paris X, 1990. 

Tese em dois volumes; o primeiro se ocupa basicamente da or
ganizac;ao social e da identidade étnica. O segundo trata, principal
mente, de urna rica referéncia bibliográfica Pano. 

Biblioteca particular - Campinas; 
Áreas: Antropología, Referencia Bibliográfica. 

_ ____ . Near beer of Amazon. Natural History, New York, p. 52-
61, ago. 1990b. 

Traz informa~óes sociais e antropológicas dos Matis, além de loca
lizá-los geograficamente. Traz, ainda, fotos de suas atividades cotidianas e 
de festas tradicionais. 

Biblioteca particular - Campinas; 
Área: Antropología. 

_ ___ . Urna esperanc;a para os Macis? In: CENI'RO ECUMENICO DE 
DOCUMENTA~ÁO E INFORMA\:ÁO. Povos indígenas no Brasil. Sao 
Paulo, 1990. p. 268-9. (Especial, 14). 
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Menciona o contato violento dos Matis e da sua supera~ao, voltan
do aos seus costumes e tradic;oes. 

CEDI - Sao Paulo; 
Áreas: Sociologia; Política. 
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MORUNAHUA 

Grupo indígena: Morunahua; 
Autodenomina~o: nao existem dados; 
Número de comunidades: desconhecido; 
Populac;ao: 150 (1977); 
Localiza~ao geográfica: río Envira, Departamento de Loreto, no 

Peru. 

Os Morunahua se encontram na cabeceira do rio Envira, Distrito 
de Purus, no Departamento de Loreto, no Peru. Eles falam língua Pano 
e entendem as línguas dos Jamináwa, Sharanahua, Mastanahua, 
Chandinahua e Marinahua. 

Nao se tem dados históricos nem sociais desse gn1po, mas algu
mas inf ormac;oes assemelham os Morunahua aos Sharanahua ( Chirif e 
Mora, 1977). 

Ribeiro e Wise (1978) consideram a possibilidade de que os 
Morunahua sejam do mesmo grupo denominado pelos Kaxinawá de 
Nishinahua. Eles podem também pertencer ao grupo chamado de 
Paconahua, devido a coincidencia de sua localizac;ao geográfica. 

Caso os Morunahua sejam os Nishinahua, eles sao seminomades 
e se relacionam bem comos Kaxinawá. 

Os Morunahua sao temidos pelos Jamináwa do Huacapishtea, em 
virtude dos constantes saques que realizaram contra esse grupo durante 
quase oito anos (1964/ 1972), como objetivo de conseguir ferramentas. 

As vias de acesso ao grupo sao a aérea e a terrestre, sendo que o 
centro urbano mais próximo é Puerto Esperanza. 

CHIRIF, Albert, MORA, Carlos. Morunahua. In: --. Atlas de comu
nidades nativas. Lima: SINAMOS, 1977. p. 162. 

Contém dados escassos, mas relevantes sobre os Morunahua. 
Segundo esse material, os Morunahua sao parecidos com os Sharanahua 
quanto a sua história e a sua organizac;ao social. 

Biblioteca do CAAAP; Biblioteca Nacional (Sala Perú) - Lima; 
Áreas: Antropología; História; Sociología. 
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NOCAMAN 

Grupo indígena: Noc~!!!ªD; 
Autodenomina\:a~conhecid;i; 
Número de comunkracte-s~: nao existem dados; 
Popula~ao: 3 (?); 
Localiza\:ªº geográfica: rio Tamaya, no Peru. 

Segundo Tejmann 0930), esse grupo foi confundido com os 
Cashibo. Mas se soube depois que ele era um pequeno grupo distinto 
dos Cashibo. 

Os Nocaman viveram próximo a cabeceira do rio Inuya e depois 
mudaram-se para perto do rio Amueya. Quando, posteriormente, pas
saram a viver perto dorio Tamaya, um outro grupo indígena aniquilou
os, deixando apenas alguns sobreviventes. Em 1925, havia semente 
tres Nocaman. 

Acredita-se que o grupo que exterminou os Nocaman foi o Shi
pibo. De acordo com Ribeiro e Wise (1978), os Nocaman foram dados 
como extintos já em 1972. 

As informa\:oes sobre esse grupo sao muito escassas, o que im
pede de se chegar a maiores conclusoes sobre ele. O que se pode afir
mar é que eles nao existem como grupo. Nao se pode ter certeza se 
falavam urna língua independente ou se um dialeto; o que é seguro é 
que tal grupo pertenceu ou pertence a família Pano. 

Há hipóteses de que os últimos Nocaman tenham se juntado a 
outros grupos, integrando-se a eles para sobreviverem. Isso ocorreu 
com outros grupos Pano que sofreram urna redu\:aO muito grande. 

RIBEIRO, Darcy, WISE, Mary Ruth. Los grupos étnicos de la Amazonía 
Peruana. Comunida.des y culturas peruanas n. 13. Lima: IL V, 1978. p. 
143. 

Apresenta a história dos Nocaman, sua popula\:ao, denomina\:ªº 
e utodenomina\:ªº· 

Biblioteca do IEl/UNICAMP - Campinas; Biblioteca do CILA; 
CAAAP - Lima; 

Áreas: História; Sociología. 
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SHELL, Olive A. Las lenguas Pano y su reconstrucción. In: -. Estudios 
Pano!!!. 2. ed. Lima: ILV, 1985. 212p. (Serie Lingüística Peruana, 12). 

Apresenta referencia sobre vários grupos, inclusive o Nocaman. 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; 
Área: Lingüística. 

TESSMANN, Günter. Der lndianer Nordost-Peru, Grundlegende 
Forschungen für eine systematische Kulturkunde. Hamburgo: Frie
drichsen De Gruyter, XI, 1930. 856p. 

Contém 220 itens da língua Nocaman, incluindo outras listas de 
várias línguas Pano. 

Biblioteca do Museu do Índio - Rio de Janeiro; Biblioteca 
Central/UNMSM - Lima; 

Área: Lingüística. 
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NUKINI 

Grupo indígena: Nukini; 
Autodenominac;ao: desconhecida; 
Número de comunidades: 2; 
Popula~o: 224 (1981); 
Localizac;ao geográfica: Seringa! República, município de Mancio 

Lima, igarapé Novo Recreio e outros seringais da regiao, no Acre, 
Brasil. 

Os índios Nukini receberam várias denominac;oes como, lnu
kinin e Inukuinin (Castelo), Nukuinin e Hunikuin (Tastevin), Inocuinin 
- onc;a venenosa e cheirosa (Linhares), Nucuiny - gente boa 
(Braulino) e Nukini (Delvair Melatti). 

Os Nukini antigamente habítavam a bacia dorio Jaquirana, no es
tado do Acre. Essa regiao no século passado foi invadida por extra
tivistas· do caucho, o que resultou em um grande massacre das popu
lac;oes indígenas denominado de "Correrías". Assim, a "pacificac;ao" 
dos Nukini, em 1904, fez com que se dispersassem e chegassem quase 
ao extermínio total. 

Esses índios costumavam andar pelo rio Azul, igarapés Zé 
Zumira, Humaitá, Jordao, Novo Recreio , Ramon e República, afluente 
do río Moa. Eles terminaram por se fixar nesses lugares em 1910. 

Em 1926, havia algumas famílias nos rios Jaquirana, San Pablo e 
Cantas. Eles muitas vezes sao confundidos com outros índios de língua 
Pano, normalmente com os Remo. Mas de acordo com a análise da 
antropóloga Delvair Melatti, os Nukini sao seguramente diferentes dos 
Remo. Os Nukini pertencem a dois grupos de procedencia de diferentes 
regioes: a família dos Ranobakav6, que habitava o rio Jaquirana, e a 
família dos Paribakav6, que habitava o río Tapiche. 

A na1,;ao Nukini sofreu dais fortes surtos epidemicos, um de 
sarampo, em 1914, e outro de febre amarela, em 1925. Sornando esses 
dais surtos com o violento contato com as frentes extrativistas, pode-se 
contar com pouquíssimos sobreviventes. . 

Em 1981, havia 148 Nukini no Seringa} República, município de 
Mando Lima; 23 no igarapé Novo Recreio; e cerca de 53 em outros 
seringais da regiao. 

Os Nukini tem como atividade de subsistencia a agricultura e ain
da trabalham como diaristas para os nao-índios, no seringa!, na agri
cultura e no engenho de ac;úcar. 
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CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO (Brasil). Área indígena Nu
kini. [S.n.t.J. 2fl. 

Material que contém dados gerais do grupo Nukini da área demar
cada pelo Ministério do Interior e de Reforma Agrária e Desenvolvimento. 

Arquivo do CIMI - Rio Branco; 
Área: Sociología. 

FIGUEIREDO, Amilton Gerónimo. Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul: 
FUNAI, 1977. 2fl. (Relatórío). 

Pode ser encontrado neste documento o mapa da área pleiteada 
aos índios Nukini, um memorial descritivo contendo informac;oes so
bre os limites da referida área indígena. 

Arquivo do CIMI - Rio Branco; 
Área: Sociología. 

____ . Memorial descritivo. Cruzeiro do Sul: FUNAI, 1977. lfl. 
Documento da Funai contendo a descríc;ao e o mapa da área 

pleiteada aos índios Nukini. 

Arquívo do CIMI - Rio Branco; 
Área: Sociología. 

FUNDA\:ÁO NACIONAL DO ÍNDIO (Brasil). Os Nukini. [ S.n.t.]. 15p. 
Apresenta dados sobre localizac;ao geográfica, composic;ao fami

liar, atividades económicas, aspectos sociais e culturais, situac;ao sanitária, 
situac;ao educacional e definic;ao da área indígena; incluí um mapa. 

Arquivo do CIMI - Rio Branco; 
Áreas: Sociología; Antropología. 

____ . Os Nukini. [S.n.t.]. 16p. 
Encontram-se dados históricos do pavo Nukini, localizac;ao 

geográfica, área territorial, número populacional e outros como proble
mas de saúde e fundiário. Há também um mapa no final do trabalho. 
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Arquivo do CIMI - Rio Branco; 
Áreas: História; Sociologia. 

____ . Os Nukini. [Brasília], [19731. 13fl. 
Fomece dados concementes as características dos Nukini que os 

distinguem dos outros povos indígenas e, ainda, apresenta dados 
históricos e urna lista de itens lexicais da língua. 

Arquivo do CIMI - Rio Branco; 
Áreas: Sociologia; História; Lingüística. 

____ . Relatório. [Brasília], [1981]. 35p. 
Contém dados históricos dos Nukini, sua localiza<;ao geográfica, 

demografia, informa<;óes socioculturais, situa<;ao atual e urna biblio
grafia no final do relatório. 

Arquivo do CIMI - Rio Branco; 
Áreas: História; Sociología. 

_____ . Relatório da viagem realizada as áreas indígenas do mu
nicípio de Cruzeiro do Sul. [Cruzeiro do Sul]. [1981). 35p. 

Relatório que diz respeito a visita do pessoal da Funai as aldeias: 
Poyanáwa, Nukini e Yamináwa. Há um mapa com a localiza<;ao das 
tres áreas indígenas. Incluí dados históricos, aspectos sociais, situa<;ao 
sanitária e educacional. 

Arquivo do CIMI - Rio Branco; 
Áreas: História; Sociologia. 

_____ . Memorando n. 004. Brasília, 1983. 4p. (Documento in-
terno). 

Trata da questao da terra dos Nukini, apresenta um consenso 
histórico, a área proposta pela Funai para demarca<;ao e, ainda, a situa
<;ao socioeconómica do grupo em 1983. 
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Arquivo do CIMI - Rio Branco; 
Áreas: História; Sociologia. 

-----· Levantamento fundiário; área indígena "Nukini" AJACRE. 
Brasília, 1984. 3p. 

Apresenta urna lista de nomes dos ocupantes nao-índios nas ter
ras dos Nukini e o mapa da área, além de um memorial descritivo de 
identifica<;ao da terra. 

Arquivo do CIMI - Rio Branco; 
Área: Sociologia. 

____ . Rela,tório da FUNAl-INCRA-1984 sobre identificafao e levan
tamento fundiário de áreas indígenas do estado do Acre [S.l]: [s.n.J, 
(1985). 2fl. 

Contém inf orma<;óes geográficas da área indígena dos Nukini e 
dados gerais sobre essa popula<;ao. 

Arquivo do CIMI - Rio Branco; 
Área: Sociología. 

____ . Infonna~oes sobre áreas indígenas. Brasília, 1989. 424p. 
Fornece dados sociológicos da área indígena Nukini. Dentre os 

itens mencionados no documento, há dois deles que estao sem respostas, 
um é o item família (lingüística), que preencheria com Pano, e o outro, 
língua, que teria a resposta Nukini por ser comum a língua receber o mes
mo nome do grupo falante. Quanto aos dados referentes a outra área 
Nukini, a do Recreio, apesar de estar incompleta em quatro itens, apre
senta itens bem relevantes, como, por exemplo, a observa<;ao de que é 
desconhecida a presen<;a de índios nessa última área. 

Arquivo da FUNAI - Manaus; 
Área: Sociologia. 

LOPES, Manoel Batista. [Cana s. remetente, 21/ 10/83}; Prot. 0908/ 81. 
Brasília, 1983. lfl. 
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Traz informa~óes sobre a atuai;;ao de pessoas nao-índias nas 
áreas indígenas do Poyanáwa, Jamináwa e Nukini. O assunto central é 
a populas,:ao indígena e aterra. 

Arquivo do CIMI - Rio Branco; 
Áreas: História; Sociología. 

MACEDO, Antonio Luiz B. de. Relatório Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do 
Sul: [s .n.1, 1986. 5fl . 

Esse é um relatório de acompanhamento nas áreas Poyanáwa, 
Nukini e Jamináwa do igarapé Preto e dos Kaxináwa do Breu. Nele sao 
feítos comentários sobre os lugares percorridos e os grupos contatados. 

Arquivo do CIMI - Río Branco; 
Áreas: História; Sociología. 

MEIRELLES ]R. , ]osé Carlos dos Reís. Relatório. Cruzeiro do Sul: 
FUNAI, 1987. 4p. 

Relata o acompanhamento nas áreas Poyanáwa, Nukini e Jami
náwa do igarapé Preto, fazendo comentários gerais sobre essas áreas e 
os grupos. 

CEDOC/ FUNAI - Brasília; 
Área: Sociología. 

MONTAGNER MELATTI, Delvair. Relatório da viagem realizada as 
áreas indígenas do município de Cruzeiro do Sul. Brasília: FUNAI/ 
CEDOC, 1977. 3fl. 

Apresenta urna visao geral da regiao de Cruzeiro do Sul, comen
ta sobre os índíos Nukini, Poyanáwa e Yamináwa. Há um memorando 
em anexo que contribuí com informa\:óes sobre as línguas Pano e, ain
da, um mapa do Acre. 

Arquivo da FUNAI; Arquivo do CIMI - Río Branco; 
Áreas: Sociología; Geografia. 

Relatório de identificafao da área Nukini. Brasília: 
FUNAI, 1986. 
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Citas,:ao de Levinho - 1981. p. 37. 

PIVATTO, Gema. Área indígena Nukini. [S.l.]: CIMI, 1986. 4fl . (Rela
tório). 

Fomece dados sobre a aldeia dos Nukini quanto a escola, canti
na, situas,:ao da terra que ocupam, cooperativa e bilingüismo no grupo. 

Arquívo do CIMI - Río Branco; 
Áreas: Sociología; Sociolingüística. 

-
' 

.. 
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PAKAGUÁRA 

Grupo indígena: Pakaguára; 
Autodenomina\:aO: nao existem dados; 
Número de comunidades: 1; 
Popula\:ao: 9; 
Localiza\:ªº geográfica: Alto Ivon, na Bolívia. 

O grupo indígena Pakaguára é nomeado também de Pakawara e 
Pacahuara. Essa varia\:ªº se deve ao uso da palavra feito por estudiosos 
que levam ein considera\:ªº a língua nacional, no caso, o espanhol, 
que representa hua equivalendo ao wa que está de acordo com urna 
decisao tomada pela Associa\:aO dos Antropólogos em 1942. Nessa reu
niao, determinou-se que letras seriam usadas para se escrever os 
nomes de grupos indígenas. Quanto ao gua, explica-se pela proximi
dade fonética. 

Os Pakaguára viviam espalhados por urna grande extensao ter
ritorial, mas em pequenos grupos e distantes uns dos outros. 
Segundo Cardus (1886, p. 291), esses pequenos grupos eram chama
dos de diferentes nomesf"'om<{thacobo, Sinabo, Capuibo, Caripuna 
e outros. L_J.J 

O seu território compreendia ambas as margens do rio Beni e a 
parte baixa do Madre de Dios. Mas atualmente tem como seu território 
as proxinlidades do rio Abuná e a parte alta do rio Negro, na Província 
de F. Román, Departamento de Pando (Plaza e Carvajal, 1985). 

O único grupo de índios Pakaguára, que se sabe com seguran\:a, 
é formado por nove pessoas que vivem no Arroio Ivon, próximo a 
aldeia dos Chacobo. Acredita-se que há outros grupos Pakaguára nó
mades que nao foram contatados até o momento. 

BRINTON, Daniel G. La raza americana; clasificación lingüística y 
descripción etnográfica de las tribus indígenas de América del Norte y 
del Sur. Buenos Aires: Nova, 1946. 364p. 
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Apresenta dados sobre várias línguas Pano e inclusive a Pakaguára. 

Arquivo do Museu do Índio - Río deJaneiro; 
Área: Etnografía. 

. The Panos. In:-. Tbeamerícanrace. NewYork: N. D. C. -----
Hodges, 1891. p. 289-92. 

Apresenta várias informa\:óes sobre as línguas Pano em que se 
encontram dados do Pakaguára. 

Arquivo do Museu do Índio - Rio de Janeiro; 
Área: Etnografía. 

CARDUS, José. Las misiones franciscanas entre los infieles de Bolivia; 
descripción del estado de ellas en 1883/1884. Barcelona: !maculada 
Concepción, 1886. 425p. 

Contém vocabulário da língua Pakaguára e alguns dados sobre a 
regiao onde viviam esses índios. 

Biblioteca particular - Lima; 
Áreas: Lingüística; História. 

CREQUI-MONTFORT, Georges de, RIVET, Paul. Linguistique bolivienne; 
les dialectes Pano. LeMuséon, Lovaina, n. 14, p. 19-78, 1913. 

Discute os nomes dos grupos indígenas, localiza-os e apresenta 
um estudo comparativo entre as línguas, dentre elas está a Pakaguára 
com vocabulário de Orbigny. 

Citac;;:ao de Chavarría - 1983; 
Área: Lingüística. 

GRUBB, Kenneth G. Lowland indians of Amazonia. London: World 
Dominion, 1927. cap. 5, 126p. 

Apresenta informa\:óes sobre os grupos indígenas da família Pano, 
nas quais está incluído o grupo boliviano Pakaguára. 

Biblioteca do Centro de Pesquisa do Museu Goeldi - Belém; 
Área: Sociología. 

HASSEL, Jorge M. von. Las tribus salvajes de la región amazónica del 
Perú. Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, Lima, t. 17, a.15, p. 27-
73, 1905. 
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Contém urna distribui\:ªº dos grupos indígenas Pano do norte, 
entre os rios Marañen e Amazonas. Dentre os grupos mencionados, es-
tá o Pakaguára. 

Biblioteca da Sociedad Geográfica - Lima; 
Área: Geral. 

KEY, Mary R. Lenguas de las tierras bajas de Bolivia. América Indí-
gena, México, v. 43, n. 4, p. 877-92, 1983. ~ . 

Fornece dados lingüísticos sobre as tres línguas Pano da Bohv1a, 
Chacobo, Jamináwa e Pakaguára. Contém mapas e tabelas fonológicas. 

Hemeroteca (La Casona); Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Lingüística. 

PLAZA MARTÍNEZ, Pedro, CARVAJAL C. Juan. Grupo étnico Paka
guara. In: -. Etnias y lenguas de Bolivia. La Paz: Instituto Boliviano 
de Cultura, 1985. p. 159-61. 

Localiza geograficamente o grupo Pakaguára; menciona o número 
de falantes, algumas características étnicas, como popula~o, matri~ó
nio atividades socioeconorrúcas e religiao. Pode ser encontrada também 

' 
urna pequena considera~ao lingüística e um mapa da regia.o. 

Biblioteca particular - Campinas; 
Área: Antropologia. 

RIESTER, Jürgen. Jndians of eastern Bolivia; aspects of their present si
tuation. Copenhague: IWGIA, 1975. 75p. 

Descreve a situa~ao atual dos grupos etnolingüísticos da Bolívia. 
Segundo esse material, o grupo Pakaguára seria formado por 15 pessoas 
nos anos de 1974-1975. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Sociología. 

. Los Chulupis, Pakahuaras, Yuquis, Sirlonos y Chacobos, en 
--bu_s_c_a_d_e la Loma Santa. La Paz: Los Amigos de los Libros, 1976. p. 51-60. 
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A presenta algumas informa~oes sobre os grupos indígenas boli
vianos falantes de línguas Pano, que incluem o Pakaguára. 

Biblioteca Nacional; CAAAP - Lima; 
Área: Sociología. 

V 

RIVET, Paul, LOUKOTKA, Cestmir. Langues de l'Amérique du Sud et 
des Antílles. In: MEILLET, A., COHEN, M. Les langues du monde. 
Nova edí~ao. París: Centre National de la Recherche Scientifique, 
1952. p. 1.099-160. 

Apresenta a família Pano separada em tres grupos de línguas. A 
língua Pakaguára se encentra no terceíro grupo. 

Biblioteca do IEL/UNICAMP - Campinas; 
Área: Etnografía. 

. 
SCHMIDT, P. Wilhelm. Die Sprachen Südamerikas. In: Die Sprach-

familen und Sprachenkreise der Erde. Heidelberg: Winter, 1926. 
621p. 

Contém urna classifica~ao das línguas Pano em tres grupos, 
Norte, Centro e Sul. A língua Pakaguára está entre as do Sul no sub
grupo Oriental. 

Cita\:ªº de Chavarría - 1983. 67 
Área: Etnografia. 
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PANOBO 

Grupo indígena: Panobo; 
Autodenomina~ao: Wariapano (Huariapano); 
Número de comunidades: inexistente; 
Popula~ao: extinta; 
Localiza~ao geográfica: dispersos pelo rio Ucayali (1925) no Peru. 

O grupo indígena Panobo originou o nome da família lingüística 
Pano. Ele pode ser identificado nos documentos ~bém pelo nome de 
Pana, Manca ou Pelado. Depois de 1888; esse l}Jt>me Pano passou a ser 
usado para denominar urna família lingüísticarfor~ando assim,o reco
nhecimento do grupo na literatura através de outro nome. Dentre vários 
nemes, os dois mais usados foram Panobo e Panavarro, sendo este últi-

'....--IDº proposto em d'Ans (1970). 

\ 
~ -

O motivo de ter escolhido o nome de Panobo se deve ao fato de 
que o termo pano já era o nome usado e bo também, como marca de 
plural, para as línguas Pano. A tradu~o entao seria simplesmente "os 
Pano". Quanto ao nome Panavarro, segundo a gramática, ele se deu 
por causa de Navarro, que coletou tres mil termos da língua Pano no 
fim do século XIX. Assim, decidiu-se unir o nome dele ao que era 

1 chamado até entao, pano + Navarro = Panavarro. 
Segundo o vocabuláriQ_de_.R.J> ...Pana\larro,-em d'Ans (1970), o termo 

pa.no quer dizer um tipo de lamento, urna expressao de dor ou tristeza. 
Caso seja verdadeira essa explica~ao, fica possível levantar a hipótese de 
que esse nome deve ter sido dado por nao-índios ou índios inimigos, co
mo foi o caso dos índios Shipibo, antigamente chamados de Chama, que 
é um termo usado para se iniciar urna guerra e um grito de ódio. 

Em termos históricos, segundo Ribeiro e Wise (1978), em 1925, 
ainda sobreviviam entre cem e duzentos Panobo dispersos pelo rio 
Ucayali. Em 1958, foi encontrado um deles nessa regiao e sabe-se que 
existem alguns elementos desse grupo, mas que é quase impossível 
encontrá-los. Acredita-se que tenham desaparecido como grupo mas 
ainda podem existir integrados a outros grupos indígenas ou a comu
nidade nacional peruana. 

d'ANS, André Marcel. Materiales para el estudio del grnpo lingüístico 
Pano. Lima: Plan de Fomento Lingüístico/UNMSM, 1970. 158p. 
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Dividido em tres partes, a primeira é a introdu~ao que menciona 
várias informa~6es sobre os grupos que falam línguas Pano. 

A segunda é a apresenta\:ªº de parte dos léxicos da língua Pano 
que correspondem a cópia do dicionário Espanhol-Pano de R. P. 
Navarro, com urna tentativa de agrupamento por raízes. Na última parte, 
está a bibliografia que varia do mais geral ao mais específico do grupo 
Pano além de manuscritos inéditos. 

Essa terceira e última traz urna apresenta~ao de um índice de lín
guas dessa fanúlia em que há referencias a cada urna das línguas. 

Biblioteca do CILA - Lima; ,,. 
Area: Lingüística. 

____ . Estudio glotocronológico sobre nueve hablas Pano. Lima: 
CIWUNMSM, 1973. 25p. (Documento de Trabajo, 17). 

Apresenta dados da língua Panobo, da qual há um dicionário de tres 
mil termos que foram coletados por R. P. Navarro em fins do século XIX. 

Biblioteca do CILA - Lima; 
Área: Lingüística. 

BELTRÁN, Pedro. Diario del viaje hecho el año 1843 para reconocer los 
ríos Ucayali y Pachítea, publicado por su autor el Buenmérito 
Sargento Mayor de Ingenieros ... Arequipa, 1840. 48p. 

Contém observa\:6es sobre os Pano quanto a suas armas, rela\:6es 
com outras tribos, guerra e apresenta a descri~ao de urna cerimónia de 
casamento. Há informa~oes sobre os Remo. 

Cita~ao de Schwab - Lima; 
Áreas: Sociología; Antropología. 

BRINTO N, Daniel G. La mza americana; classificación lingüística y descrip
ción etnográfica de las tribus indígenas de América del Norte y del Sur. 
Buenos Aires: Nova, 1946. 364 p. 

Apresenta as línguas da familia Pano, contendo "el stock lingüístico Pano", 
dados sobre os Barbudos, Oilis.5eca, Grnahuari, Caripuna, Cashíbo, Cochiviuna, 
Conibo, Mayoruna, Pano, Pakaguára, Remo, Sensi, Setebo e Shipibo. 
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Arquivo do Museu do Índio - Rio de Janeiro; 
Área: Etnografía. 

BUENA VENTURA MÁRQUEZ, F. Lenguas del Ucayali. Revista His
tórica, Lima, t. 9, p. 111-228, 1931. 

Estudo lingüístico sobre as línguas dos índios dorio Ucayali, apre
sentando um vocabulário de quatro línguas Pano: Setebo, Shipibo, Conibo 
e Cashibo. Contém ainda urna outra parte que se ocupa da familia Pano 
em geral. Interessante também para o estudo da família e da língua 
Pano; nele podem ser encontradas 132 páginas dedicadas ao vocabu
lário Conibo; 53, ao Pano; e 11, a fraseología. 

Biblioteca do Museu Nacional - Lima; 
Área: Lingüística. 

CALDITO MENDES, Luis G. Evolución étnica del Ucayali Central. In: 
CONGRESO PERUANO DEL HOMBRE Y LA CULTURA ANDINA, 3, 
1976, Lima. Actas y Trabajos del. .. Lima, 1977. t. 3, p. 195-203. 

Postula que os Pano se situaram primeiramente no Equador, de
pois foram para o rio Napo, no Peru. Material de importancia histórica. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: História. 

DUEÑAS, fray Juan. "Carta y diario de fray Juan Dueñas misionero del 
colegio de Ocopa que manifiesta el importantísimo camino de co
municación desde Manoa al pueblo de Cumbasa del partido de 
Lamas, y el descubrimiento de 22 naciones de gentiles de las que 
jamás se había tenido noticias, con varias observaciones hechas por 
él mismo sobre las costumbres de los infieles Pano y Conibos y de 
los frutos y animales que más abundan en las inmensas llanuras de 
la Pampa del Sacramento y caudaloso río Ucayali". In: Biblioteca 
Peruana de Historia, Ciencias y Literatura. Por Manuel A. Fuentes. 
Lima, t. 1, 1861. p. 105-87. 
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Cita~ao de Schwab - 1942. p. 29; 
Área: História. 

ESPINOZA PÉREZ, Lucas. Contribuciones lingüísticas y etnográficas 
sobre algunos pueblos indígenas del Amazonas Peruano. Madrid: 
Consejo Superior de Investigación Científica, 1955. t. 1, 600p. 

Obra que traz informa~oes sobre os índios Chama que sao: Setebo 
(Xitibo, Yitipo, Schitibo), Shipibo (Chipibo, Schipibo) e Cunibo. 

Os índios Panobo, Cachibo, Sensi, Capanahua, Amahuaca e outros 
sao mencionados pelo autor, com sua situa~ao geográfica, popula~ao e 
dados etimológicos. Há um mapa intitulado "Pueblos indígenas del sur 
amazónico - território peruano" (Madrid - 1950, Hamburg 1930). 

Biblioteca do CAAAP - Lima· 
' Área: Etnografía. 

_____ . Apéndice - pueblos de la Amazonía Peruana. Contri
buciones lingüísticas y etnográficas sobre algunos pueblos indíge
nas del Amazonas Peruano. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Madrid: Instituto Bemardino de Sahagun, 1955. t. 1, p. 
581-88. 

Contém informa\:OeS sobre os índios Chama (Shipibo), que apre
sentam tres subgrupos: Setebo, Shipibo e Cunibo. Esses subgrupos sao 
localizados geograficamente e identificados com vínculo de parentesco 
entre si. 

Os grupos Pano mencionados aquí sao: Panobo, Sensi, 
Capanahua, Amahuaca e Mayoruna; sobre este último é feíta urna 
análise histórica para encontrar sua origem. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Etnografía. 

GRASSERI~, M. Raoul de la. De la famille linguistique Pano. In: 
CONGRES INTERNATIONAL DES AMERICANISTES,-7, 1888, Berlín. 
Actas del. .. Berlin: Librairie W. H. Kuhl, 1890. p. 438-50. 

Apresenta a família lingüística Pano como sendo urna língua que es
tá no mesmo nível da dos Mayoruna e de outras. Apresenta também a 
situa~ao geográfica e etnográfica, tabela de palavras divididas em: a) 
partes do corpo; b) nomes de parentes; c) nomes de animais; d) nomes 
de vegetais; e) nomes de seres inanimados; f) verbos; g) adjetivos; h) 
nomes de números. 

• 
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Contém urna parte que examina a permuta~ao de sons e os tra\:OS 
de "lautverschiebung"e notícias sobre a gramática Pano. 

Biblioteca Nacional (Sala de Investigación) - Lima; 
Área: Etnografia. 

HESTERMANN, P. Ferdinand et alii. Modling bei Wien - "Die Pano
Sprachen und ihre Beziehungen". In: Verhandlungen des XVI 
INTERNA 110NALEN AMERIKANIS1EN - KONGRESSES (September 
1908). 

Faz men\:ªº ao vocabulário Londoner Manuskript de Konibo, ao 
vocabulário Pano e cita alguns profissionais ilustres como: Steiner, 
Manuel Navarro, Schuller, Martins, Grasserie, Castelnau, Grinn e outros 
que trabalham com Pano, como Brinton. 

Biblioteca Nacional (Sala de Investigación) - Lima; 
Área: Lingüística. 

IZAGUIRRE, Fray Bemadino. Descripción histórico-geográfica de al
gunas tribus orientales. Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, 
Lima, t. 44, n. 1/ 2, p. 1-36, 1927. 

Neste artigo, a se\:ªº 4 contém ulll:a descri~ao dos grupos nativos 
do Ucayali. Entre eles estao: Mayoruna, Mayo, Remo, Capanahua 
(Bosquimano), Sensi e Pano (ou Setebo), com dados históricos e lo
caliza~ao geográfica. 

Biblioteca da Sociedad Geográfica - Lima; 
Área: História. 

-----. Gramática Pana. In: -. História de las missiones francis-
canas del Perú. Lima: Imprenta Arguedas, 1927. t. 8, p. 243-67. 

Contém cinco capítulos sobre a língua Pano, que passou a ser 
chamada de Panobo ou Panavarro. Os capítulos sao sobre a história do 
grupo, o alfabeto e a pronúncia, o substantivo, o adjetivo e as espécies 
de adjetivos, o pronome, senda o último sobre palavras indeclináveis, 
preposi~ao, interjei\:ªº e outros pontos da gramática. 
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Biblioteca da Sociedad Geográfica - Lima; 
Área: Lingüística. 

KENSINGER, Kenneth M. Investigación lingüística, folklórica y etno
gráfica Pano; retrospección y perspectiva. América Indígena, 
México, v. 43, n. 4, p. 847-75, 1983. 

Examina-se a investiga\:ªº lingüística folclórica e etnográfica que 
tem se realizado entre os nativos falantes de línguas Pano durante trinta 
anos. Sao apresentados os grupos por sua história geral e fontes biblio
gráficas. Há também urna breve história de Pano comparativa e sua fonte 
bibliográfica. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
,,. 
Area: Lingüística. 

LOS SAL V AJES de San Gabán. Boletín de la Sociedad Geográfica de 
Lima, Lima, v. 11, p. 353-56, 1902. 

O material apresenta listas de palavras que serviram para identi
ficar a existencia de um Pano Sul Ocidental; contém palavras de mais 
de urna língua desta mesma família, segundo análises de d 'Ans (1973b) 
e outros. 

Biblioteca da Sociedad Geográfica - Lima; 
Área: História. 

V 

LOUKOTK.A, Cestmir. Classification of South American indian Lan-
guages. Los Angeles: Latín American Center - University of Cali
fornia Los Angeles (UCLA), 1968. 453p . 

Cita~ao de Chirif e Mora - 1977. p. 209; 
Área: Etnografia. 

MARKHAM, Clement Robert. A list of the tribes in the valley of the 
Amazon, including those on the banks of the main stream, and of ali 
its tributaries. In: Transactions of the Ethnological Society of London 
///. 1865. p. 140-196. 
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Cita<;:ao de d'Ans - 1970. p. 137; 
Área: Etnografía. 

-----. A list of the tribes in the valley of the Amazon. In: f ournal 
o/ tbe Royal Anthropological Institute o/ Great Britain and Trelan 
XXIV, p. 236-84, 1895. 

Cita<;:ao de d'Ans - 1970. p. 137; 
Área: Etnografía. 

MARTIUS, Carl Friedrich Phil. von. Panos. In: Glossaria Linguarum 
Brasiliensium: Glosário de diversas língoas e dialetos que falao os 
indios no imperio do Brasil. Erlangen Duck, Sohn, 1863. p. 298-99. 
(Wortersammlung brasilianischer sprachen). 

Apresenta urna pequena lista de palavras da família Pano com 89 
palavras Alemao-Pano. Esses dados foram extraídos de Castelnau. 
Espéd. v. 292. Mit Tipiund mobinm veiwandt. 

Biblioteca Nacional (Sala de Investigación) - Lima; 
Área: Lingüística. 

MA TTOS, Joao Wilkens de. Diccionario topográfico do Departamento 
deloreto na República do Perú. (Tip. Comércio do Pará. 1874. Pará). 
!quitos: IIAP-CEPA, 1984. 143p. 

Neste dicionário, encontram-se as entradas com significados e 
pequenos comentários. Algumas dessas entradas sao nomes de nativos 
que vivem na regiao de Loreto, como, por exemplo: Amawáka, Kapa
nuana, Kashibo, Mambo, Mayoruna e Kakataibo. 

Segundo este estudo, os Kashibo, como grupo nativo, sao os mais 
ferozes e os menos tratáveis. Os Mambo (1866) de Maucallada nao dife
rem dos Mayoruna: "língua e costumes em todos identicos". Pano: "tribo 
do Ucayali, onde foram algumas familias (nao-lingüísticas) atraídas em 
1670 pelo padre Lucero e estabelecidas em povoados em Laguna; em 
1830 se retiram d'ali ... ". Assim prossegue a análise histórica dos grupos 
nativos, incluindo a língua Pano. 
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Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Lingüística. 

MAURTUA, Víctor Manuel. juicio de límites entre el Perú y Bolivia; 
prueba peruana presentada al gobierno de la República Argentina 
por ... abogado y plenipotenciario especial del Perú. Barcelona e 
Madri: [s.n.J, 1906. v. 12. 

Contém urna série de documentos que em sua maioria foram 
publicados pela primeira vez referentes a conquista e as primeiras en
tradas. Este material é de interesse etnológico (tomos 8 e 12) por tratar 
das missoes e regioes florestais. 

Cita<;:ao de Schwab - 1942. p. 47; 
Áreas: Etnología; História. 

MURDOCK, George Peter. World ethnographic sample. AmericanAn
tropologist, v. 59, p. 664-87, 1957. 

Apresenta tabela com trinta características culturais entre os 
povos, em que incluí dados sobre Cashinahua, Shipibo, Pano e outros. 

Biblioteca Central da UnB - Brasília; 
Área: Antropología. 

NAVARRO, Manuel. Vocabulário: Castellano - Quechua - Pano, con sus 
respectivas gramáticas: Quechua y Pano. In: -. IZAGUIRRE, 
P. Bemadino (ed.). Historia de las misiones franciscanas en el ori
ente del Perú. Lima: Arguedas, 1927. t. 13, 282p. 

Apresenta um importante material sobre Pano, porém nao deixa 
claro se refere a urna l"tt1gua ou a urna família lingüística. Parece ser trata
da como urna língua Pano. Há urna parte na qual o vocabulário está dis
tribuído da seguinte forma: Castelhano-Quechua e Pano no final. A ou
tra parte mostra a gramática Pano, que por sua vez está dividida em 
capítulos: 1 - sobre o alfabeto e a pronúncia; 2 - da declina<;:ao do subs
tantivo; 3 - do adjetivo; 4 - do pronome etc. 

Biblioteca do Museu Nacional - Lima; 
Área: Lingüística. 

OPPENHEIM, Víctor. Sobre os restos da cultura neolítica dos índios 
"Pano" do Alto Amazonas. Anais da Academia Brasileira de 
Ciencias, Rio deJaneiro, 8, p. 311-13, 1936. 
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Relata pequisa arqueológica sobre os índios Pano. Traz gravuras 
de pe~as encontradas na regiao do Alto Taranacá. 

Biblioteca do Museu Nacional - Rio de Janeiro; 
Área: Arqueologia. 

RIVET, Paul. Sur quelques dialectes Pano peu connus. ]ournal de la 
Société des Américanistes de Paris, 7, p. 221-42, 1910. 

Apresenta um comentário sobre algumas publica~oes da família 
Pano, incluindo bibliografia de cada urna; dentre estas estao: Ama
huaca, Atsahuaca, Jamináwa, Pano, Shipibo, Yamiaca e ainda contém 
vocabulário de algumas dessas línguas. 

Museu do Índio - Rio de Janeiro; 
Área: Lingüística. 

V 

RIVET, Paul, LOUKOTKA, Cestmir. Langues de L'Amérique du Sud et 
des Antilles. In: Les tangues du monde. Nova edi~ao. Paris: Centre 
National de la Recherche Scientifique, 1952. p. 1.099-160. 

A família Pano está dividida em tres grupos; a língua Pano se en
contra entre Remo, Shipibo, Cashibo e outros. 

Biblioteca do IEL/UNICAMP - Campinas; 
Área: Etnografia. 

SHELL, Olive. Pano reconstrnction. Ph. D. Dissertation. University of 
Pennsylvania, 1965. 274p .. Tese (doutor em Filosofia, especializa~ao 
em Lingüística). Sumário publicado em Linguistics, Pennsylvania, n. 
40, p. 285-86, 1968. 

Apresenta um quadro da estrutura fonológica do Pano primiti
vo com certas características sobressalentes da sua estrutura gra
matical. 
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Biblioteca do CAAAP; CHA - Lima; 
Áreas: História; Lingüística. 

SOTOMA YOR, José Antonio. Relación de los infieles del Ucayali; tribu 
de los Mascos. Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, Lima, 
v.10,p.171-76, 1901. 

Informa sobre vários grupos indígenas de língua da família Pano, 
dentre eles estao os Remo, Amahuaca e Pano. As informa~oes contidas 
sao basicamente de níveis histórico e social. 

Biblioteca da Sociedad Geográfica - Lima; 
Área: História. 

TRUJILLO FERRARI, Alonso. Análisis del comportamiento económico 
de los Kasbibofrente a los efectos aculturativos. [S.n.t.J. 75p. 

Apresenta urna lista de nomes de estudiosos da língua Pano, ten
tando mostrar a origem dos índios Pano, que antigamente estavam en
tre os grupos Panobo, dando seu percurso e sua localiza~ao tribal. 

Biblioteca do CILA; 'CAAAP - Lima; 
Área: História. 

VILLAREJO, Avencio. Así es la selva. Lima: Ausonia, 1959. 254p. 
Informa sobre os grupos indígenas da regiao amazónica e men

ciona os Kaxinawá, Cashibo e outros, inclusive os Pano. 
' 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
... 
Area: Geografia. 

_____ . Estudios sobre el aborigen amazónico. In: -. La selva y 
el hombre; estudio antropocosmológico de aborigen amazónico. 
Lima: Ausonia, 1959. p. 110-185. 

Apresenta dados históricos sobre as principais tribos antigas e as 
atuais (idiomas, dialetos). Dentre os grupos nativos estao: Kakataibo, 
Kaxinawá, Pano, Shipibo, Kunibo e Arasaire. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: História. 
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PARQUENAHUA 

Grupo indígena: Parquenahua; 
Autodenomina~ao: desconhecida; 
Número de comunidades: 2; 
Popula~ao: 75 (1986); 
Localiza~ao geográfica: rios Mishagua e Manu, no Peru. 

Os Parquenahua sao denominados também de Nahua. Esse gru
po é ainda muito desconhecido, o que se sabe é que eles conseguiram 
se manter isolados por muito mais tempo que os outros daquela regiao. 

O grupo indígena Parquenahua está localizado nas cabeceíras 
dos ríos Míshagua e Manu, dentro e em volta do Parque Nacional, e na 
regiao de Sepahua, no Peru. Há informa~oes menos recentes, antes do 
contato com o pessoal da Shell, de que esse grupo tinha seu território 
próximo aos rios Panagua e Cashpajalí, segundo Ribeiro e Wise (1978). 

Os Parquenahua do Cashpajalí sao identificados pelos Machi
guenga como sendo Amahuaca e os do Panagua como Jamináwa. 
Segundo os Machiguenga, esses índios sao muito hostís; por ísso, nunca 
passavam pelo seu território. Apesar disso, sabem que os Parquenahua 
tem boas e grandes planta~ües em suas terras e acreditam que tenham 
ferramentas apropriadas para trabalhá-las. 

Em 1985, os índios Parquenahua foram contatados pelos madei
reíros e funcionários da Shell, a empresa exploradora e distribuidora de 
petróleo. Eles atacaram o acampamento dos intrusos fazendo com que 
esses últimos deixassem a regiao por algum tempo. No final daquele mes
mo ano, um grupo de 150 Parquenahua ficou doente devido ao contato 
com os nao-índíos. A metade' contagiada dos Parquenahua morreu e o 
restante ficou debilitado. 

Segundo Clousdey (1988), os Parquenahua estavam sendo visita
dos pelos missionários do ILV antes do contato com o pessoal da Shell; 
com esse último problema sofrido pelo grupo, a doen~a, essa instituí
~ªº se encarregou de aproximar-se mais e realizar trabalhos. 

Em~-,i:~iaAa(j50ile ;;;¡~'?'ª ~°'' éil~ 
1975, o grupo~era formado por~ pessoas; em 
1985, pi:a w~ ei;11PQ d~ ap@ftaf 150 e, em 1986, ~rm~ co¡¡¡ifttf 75 pes
soas~isti:ibi1ídaf em duas comunidades. 
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d'ANS, André-Marcel. Les tribus indígenes de Pare National du Manu. 
In: CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS, 39, Lima. 
Actas y Memorias ... Lima, 1972. v. 4, p. 95-107. 

Apresenta dados dos grupos indígenas do Parque do Manu em 
que estao inclusos os Parquenahua. 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; 
Área: Etnografia. 

CLOUSDEY, Tim. La búsqueda de petróleo de la Shell y sus efectos so
bre los nativos en la región del Bajo Urubamba, en la selva peruana. 
AmazoníaPeruana, Lima, 15, CAAAP, v. 9, p. 119-27, 1988. 

Mostra um processo de destnli~ao do sistema ecológico e dos 
grupos étnicos pela Shell na explora~ao e perfura~ao do solo da 
Amazonia Peruana. Um dos grupos étnicos que sofreu conseqüencias 
diretas foi o Parquenahua, que é chamado de Nahua. 

Apresenta o relato de urna experiencia tida junto aos Parque
nahua em 1985, que fomece urna visao da realidade vivida por esse 
grupo . 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Áreas: História; Sociologia. 

RIBEIRO, Darcy, WISE, Mary Ruth. Los grupos étnicos de la Amazonía 
Peruana. Lima: ILV, 1978. p. 156. (Serie Comunidades y Culturas 
Peruanas, 13). 

Contém algumas informa~oes sobre os Parquenahua relacionadas 
ao seu contato, datado de 1975. Os dados presentes no trabalho sao 
pouco precisos por se tratar de um grupo ainda nao estudado. 

Biblioteca do IEL/UNICAMP - Campinas; CILA; CAAAP - Lima; 
Área: História. 
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POYANÁWA 

Grupo indígena: Poyanáwa; 
Autodenominavao: desconhecida; 

· (j-- Número de comunidades: 1; 
~ 

r- <J Populavao: 200; 
'(fi-st- Localizavao geográfica: Seringal Barao, município de Mando 
""" Lima, no Acre, Brasil. 
~ 

~ ~ O grupo indígena Poyanáwa vive no Seringal Barao, que está lo-
~ ' calizado no município de Mancio Lima, no estado do Acre, Brasil. Esse 

1ugar, onde moram atualmente, é habitado por eles há muitos anos, se
gundo suas próprias declaravóes. 

O grupo foi escravizado pelo coronel Mando Lima, quando este 
chegou a regiao do Acre, assumindo-se como dono do Seringal de 
Barao, onde os Poyanáwa já se encontravam. Esses últimos utilizavam 
o solo e tudo o que havia naquelas matas para sua sobrevivencia, o que 
nao faziam era coletar o leite da seringueira pelo fato de esse procedi
mento nao fazer parte de seus costumes. 

Segundo os mais velhos dos Poyanáwa, eles eram obrigados a tra
balhar sem descanso com comida regrada. Caso nao aceitassem traba
lhar no servit;o que "o dono" exigia, este mandava bater-lhes, chegan
do até mesmo a matá-los, alegando desobediencia. 

A época desse contato, os massacres eram bárbaros, como foram 
para os demais grupos indígenas, no auge da extravao da borracha, pe
los anos de 1912. Os Poyanáwa contam que seu chefe, naquele tempo, 
era um hornero muito grande e forte e maior que todos os outros índios 
do grupo. Por ser chef e e ainda ter se negado a obedecer ordem de es
tranhos, ele f oi muito maltratado pelos jagunvos daquele que se dizia 
"dono das terras", onde viveu quase toda a sua vida. 

Esse grupo está bem estruturado socioeconomicamente. Eles po
dem ser comparados com os Shipibo no Peru, por ser o grupo melhor 
articulado em nível político na regiao do Acre. 

O pre~o que pagaram por ter aprendido a se defender foi alto, a 
perda de quase todas as tradivóes indígenas, inclusive a língua. Essa é 
sabida por no máximo 3% da popula~ao, os outros 97% dos membros 
do grupo sao monolíngües do portugues. 

Esse grupo, como outros, é muito pouco conhecido pela literatura. 
Mas o que é seguro é que há urna independencia muito grande nas suas 
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decisóes, eles sabem enfrentar todos os seus problemas com muita segu
ranva, o que nao é muito comum aos grupos indígenas do Acre e do norte 
do Brasil como um todo. 

AQUINO, Terri Valle de. Carta ao Senhor Eldo Saraiva García. Rio 
Branco: Comissao Pró-Índio-Acre, (19851. 3fl. 

Trata da problemática da terra dos Poyanáwa antes de ela ser de
limitada e mostra os conflitos muito comuns na regiao entre índios e 
colonos. 

Arquivo do CIMI - Rio Branco; 
Área: Sociología. 

_____ . A imemoralidade da área e a situa~ao atual do povo 
Poianáua. Rio Branco, 1985. 14p. 

Comenta os contatos'dos índios Poyanáwa coro nao-índios e a forma 
de vida que tinham; traz, também, depoimentos dos mais velhos do grupo. 

Arquivo do CIMI - Rio Branco; 
Área: História. 

COMISSÁO PRO-ÍNDIO DO ACRE (Brasil). Carta ao Senbor Manuel 
Batistalopes. [Rio Branco), 1983. 3fl. 

Menciona conflitos entre nao-índios e Poyanáwa, revelando a 
situa~ao dos índios dessa regiao com relavao a terra. Alérh disso, po
dem ser encontrados dois mapas da área Poyanáwa. 

Arquivo do CIMI - Rio Branco; 
Áreas: História; Sociología. 

DAMACENO, Felisberto A. Relatório de viagem. Cruzeiro do Sul, (19851. 
4fl. (Manuscrito). 

Apresenta alguma~ informa~óes relacionadas com a utiliza~ao 
das riquezas naturais da área indígena Poyanáwa; tece comentário so
bre invasao das terras desses por parte dos nao-índios, problemas com 
a demarca~ao da área e indenizavao dos que ocupam parte das terras 
indígenas etc. 
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Arquivo do CIMI - Río Branca; 
Área: Sociologia. 

DOMINGUES, Nelson Marabuto. Memorando n. 045. [Brasília]: FUNAI, 
1984. 5fl 

Apresenta dados históricos sobre os Poyanáwa e sua situa~ao so
cial, além da proposta para demarcar a área desse grupo. 

Arquivo do CIMI - Río Branca; 
,. 
Areas: História; Sociología. 

FIGUEIREDO, Lima. Poianáua; índios do Brasil. [S.l]: [s.n.J, 1939. 103p. 
Contém urna explica~ao da pronúncia do Poyanáwa e apresenta 

um pequeno vocabulário da língua. 

Arquivo do Museu Nacional - Rio de Janeiro; 
Área: Lingüística. 

____ . Relatório. [Brasília]: FUNAI, [1981). 35p. 
Apresenta histórico, localizac;ao geográfica, demografía, infor

mai;óes socioculturais e situac;ao social do grupo, além de ter urna 
bibliografía no final. 

Arquivo do CIMI - Río Branco; 
Áreas: Sociología; História. 

_____ . Relatório da viagem realizada as áreas indígenas do 
município de Cruzeiro do Sul. [Cruzeiro do Sul]: FUNAI, (1981). 
35p. 

Diz respeito a visita do pessoal da Funai a tres aldeias: Poya
náwa, Nukini e Yamináwa. Há um mapa comas tres áreas indígenas, 
dados histó ricos, aspectos sociais, situac;ao sanitária e educacional. 
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Arquivo do CIMI - Río Branca; 
Áreas: Sociología; História. 

FUNDA\:ÁO NACIONAL DO ÍNDIO (Brasil). Relatório. [Brasília], 
(1984). 2fl. 

Localiza geograficamente o grupo, fornece dados sobre popula~o, 
situa~o fundiária das propriedades de nao-índios na área indígena. 

Arquivo do CIMI - Río Branco; 
Áreas: Política; História. 

____ . lnfonnafoes sobre as áreas indígenas. Brasília, 1989. 48p. 
Contém dados sobre várias áreas indígenas inclusive da área do 

Poyanáwa. Encontram-se, também, características gerais da área indí
gena desses índios. 

Arquivo do CIMI - Manaus; 
Área: Geografía. 

____ .Área indígenaPoyanáwa. [Brasília], [1984). 2fl. (Relatório). 
Fornece informac;oes gerais e específicas dos Poyanáwa. Informa 

sobre número populacional, localizai;ao geográfica e situac;ao fun
diária. Esse último assunto é o mais desenvolvido em todo o texto e 
chegam a ser mencionados os nomes dos nao-índios que ocupam as 
terras dos Poyanáwa. 

Arquivo do CIMI - Río Branco; 
Área: Sociología. 

LIMA, Mário Cordeiro de. Área indígenaPoyanáwa. [Cn1zeiro do Sul], 
1984. 3fl. (Carta). 

Carta ao delegado da Funai convidando-o para urna reuniao com 
a comunidade indígena, os madeireiros e os seringueiros para tratar da 
explora\:ªº de madeira na reserva indígena por nao-índios; isso retrata 
a total desarticula~ao de defesa das terras indígenas . 

Arquivo do CIMI - Río Branco; 
Área: Sociología. 
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LOPES Manoel Batista. [Carta s. remetente, 21/ 10/831,- Prot. 0908/81. 
' 

Brasília: FUNAI, 1983. lfl. 
Traz informa~óes sobre a presen~a de nao-índios nas áreas dos 

Poyanáwa, Jamináwa e Nukini. O assunto principal é a popula~ao in
dígena e aterra. 

Arquivo do CIMI - Rio Branca; 
Área: Sociologia. 

MACEDO, Antonio Luiz B. de. Relatórlo Crnzeiro do Sul. Cruzeiro do 
Sul: FUNAI, 1986. Sfl. 

Trata de um relatório de acompanhamento nas áreas Poyanáwa, 
Nukini e Jamináwa do igarapé Preto, no Acre, e dos Kaxináwa do Breu, 
onde há informa~oes gerais do contexto ambiental das aldeias. 

Arquivo do CIMI - Rio Branca; 
Área: Sociología. 

MALCHER, ]osé M. Gama. ]urná-Purns; índios. [S.1.]: Minist. da 
Agricultura/ Conselho Nacional de Prote~ao dos Índios, 1964. p. 65-
79. (Nova Série, 1). 

Apresenta dados sobre os rios Juruá e Purus e trata dos grupos 
que habitam essa regiao, dentre aqueles de língua Pano estao os Poya
náwa, os Amahuaca e outros. Esse material dá a localiza~ao geográfica 
dos grupos e traz bibliografia no final. 

Esses dados foram divulgados pelo professor Eduardo Galvao na 
IV Reuniao Brasileira de Antropología (07-1959), em Curitiba. Essas in
forma~oes podem ser encontradas também no livro Áreas Culturais do 
Brasil,· 1900-1959. 

Biblioteca Central da UFP A - Belém; 
Área: Geografía. 

MEIRELLES, José Apoena S. de. Parecer045/86. Brasilia: FUNAI, 1986. 
2fl. 

Trata da delimita~ao da área indígena Poyanáwa, de um históri
co, da situa~ao atual do grupo e de todas as propostas de legaliza~ao 
da posse da terra. 
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Arquivo do CIMI - Rio Branca; 
Áreas: Sociología; História. 

MUELLER, Doroti. Relatórlo. Mancio Lima, 1977. 2fl. 
Apresenta dados sobre popula~ao, localiza~ao geográfica, 

história de contato e relato dos mais velhos, além de dar informes da 
situa~o atual dos Poyanáwa. 

Arquivo do CIMI - Rio Branca; 
Áreas: História; Sociología. 

PIVATIO, Gema. Área indígena Nukini. [S.l.]: [s.n.J, 1986. 2fl. (Rela
tório). 

Apresenta informa~oes sobre localiza~ao geográfica e constitui~ao 
da área indígena Poyanáwa, como também sua estrutura escolar, seu 
comércio local e situa~ao das suas terras. 

Arquivo do CIMI - Ria Branco; 
Área: Sociología. 

_ _ __ . Relatórlo. [Ria Branca]: [CIMI], 1986. 2fl. 
Informa a \ocaliza~o geográfica da área indígena e a situa~ao atual 

dos grupos Nukini e Poyanáwa. 

Arquivo do CIMI - Ria Branco; 
Área: Sociología. 

-----· Relatórlo da visita a área indígena Poyanáwa. Cruzeiro 
do Sul: [CIMI], 1986. 2p. 

Diz respeito a situa~ao da terra dos índios Poyanáwa, da cantina 
e das questoes políticas dentro do próprio grupo. 

Arquivo do CIMI - Rio Branca; 
Área: Sociología. 

-----· Relatórlo da visita a área indígena Poyanáwa. [Río 
Branco]: CIMI, 1986. 2fl. 
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Mostra tuna situa\:aO nova entre os índios do Acre, que é a partici
Pª\:ªº do índio na política partidária nacional. O relatório diz respeito a 
campanha política de um índio Kaxinawá que se candidatou a deputa
do federal cujo início da campanha foi realizado na aldeia dos 
Poyanáwa. 

Arquivo do CIMI - Río Branco; 
Áreas: Sociología; Política. 

SIMONIAN, Ligia Terezinha Lopes. Coordena~ao de terras indígenas. 
Brasília, 1985. 3p. 

Parecer sobre a solU\:ªº viável a aprova\:ªº e a regulariza~ao da 
reserva indígena Poyanáwa. Contém informa\:oes também sobre con
flitos entre seringalistas e índios Poyanáwa. 
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Arquivo do CIMI - Río Branco; 
Área: História. 

REMO 

Grupo indígena: Remo; 
Autodenomina\:ao: desconhecida; 
Número de comunidades: desconhecido; 
Popula\:ao: desconhecida; 
Localiza\:ªº geográfica: cabeceira do río Moa, no Brasil(?). 

O nome Remo parece ter sido atribuído por nao-índios, pois ele se 
ref ere ao desenho corporal usado por esse grupo, que se assemelha ao 
formato de um remo. Essa hipótese está fundamentada no que é <lito por 
Delvair Melatti em um de seus relatórios de pesquisa sobre os Marubo, 
que, as vezes, foram confundidos com os Remo por se pintarem de mo
do semelhante. 

Os índios Remo, o mesmo que Rhemo, em 1690, viviam nas cabe
ceiras dos afluentes da margem direita dorio Ucayali no Peru. Nessa 
época eles contavam com cerca de tres mil pessoas. Segundo Ribeiro e 
Wise (1978), eles foram para essa regiao fugindo dos Shipibo e dos 
Conibo. Os Remo foram muito perseguidos por outros índios no passa
do, principalmente pelos Shipibo. Em 1862, fundou-se a primeira mis
sao para os Shipibo na área do Callería, mas eles a abandonaram para 
atacar os Remo. 

Nesse mesmo ano, os Remo entraram para urna missao, em 
Shunaumaná, qqe foi atacada pelos Conibo em 1870, resultando em 
morte e escravidao de mais da metade dos Remo. Muitos dos restantes 
morreram na época do caucho. 

Segundo informa~óes de um grupo de Capanahua, eles passaram um 
ano junto a um grupo Remo na cabeceira do rio Tapiche. Os Capanahua 
disseram que depois de um certo tempo os Remo vieram para o rio Moa, 
no Brasil, a procura de um pat:rao para trabalhar na coleta de borracha. 
Depois desse contato com os Capanahua, nao se tiveram mais notícias do 
grupo, nem no Brasil nem no Peru. 

BELTRÁN, Pedro. Diario del viaje hecho el año 1834 para reconocer 
los ríos Ucayali y Pachitea, publicado por su autor el Buenmérito 
Sargento Mayor de Ingenieros ... Arequipa, 1840. 48p. 

Contém observa\:Oes sobre os grupos Pano quanto a suas armas, 
rela~oes com as demais tribos, guerras e outros dados. Há informa');óes 
sobre os Remo. 
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Biblioteca da Sociedad Geográfica - Lima; 
Áreas: História; Sociologia. 

BRINTON, Daniel G. The Panos. In:- . 1beamerícan race. New York: N. 
D. C. Hoclges, 1891. p . 289-92. 

Id: La raza americana; clasificación lingüística y descripción etno
gráfica de las tribus indígenas de América del Norte y del Sur. Buenos Aires: 
Nova, 1946. 364p. 

Contém informa\'.OeS sobre o tronco lingüístico Pano e apresenta as 
línguas consideradas Pano; dentre elas está a língua do grupo Remo. 

Biblioteca do Museu do Índio; Museu Nacional - Río de Janeiro; 
Biblioteca CentraVUNMSM - Lima; 

Área: Etnografia. 

CARVALHO, Joao Braulino de. Vocabulário dos "Remu" In: -. 
Indígenas dafronteira do Brasil comPeru. [S. l.], 1926. p. 329-31. 

Lista de palavras da língua Remo; traz dados sobre a localiza\'.ªº 
do grupo. 

Arquivo do Museu Nacional - Río deJaneiro; 
Área: Lingüística. 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA APLICADA (Perú). Len
guas habladas en el Perú. Lima, 1977. 18p. 

Contém informa\'.óes restritas, mas de grande import,ancia sobre 
as línguas da família Pano. Segundo o documento, há poucas infor
ma~óes sobre os Remo. O que se sabe é que esses nativos estao próxi
mos ao rio Callería ou Trapiche mas nao sabe se ainda falam a sua lín
gua materna. 

Biblioteca do CILA - Lima; 
Área: Sociología. 

FIGUEIREDO, Lima. Os Miranha e os Remo. In: - . Índios do Brasil. 
2.ed. Sao Paulo: José Olympio; 1949. p. 170-75. 
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Contém dados sobre os índios Remo quanto a seu hábitat, aspec
to físico, armas e outros. Incluí um pequeno vocabulário. 

Biblioteca do Centro de Pesquisa do Museu Goeldi - Belém; 
Áreas: Sociología; Lingüística. 

GRUBB, Kenneth G. 1be lowland indians of Amazonia. Londres: 
World Dominion, 1927. cap. 5, p. 100. 

Localiza geograficamente vários grupos indígenas de língua Pano 
e analisa-os quanto aos seus possíveis subgrupos. Os Remo estao co
mo subgrupo dos Sakuja. 

Biblioteca do Centro de Pesquisa do Museu Goeldi - Belém; 
Área: Etnografia. 

IZAGUIRRE, Fray Bema~ino. Descripción histórico-geográfica de al
gunas tribus orientales. Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, 
Lima, t. 44, n . 1/ 2, p . 1-36, 1927. 

Contém urna descri~ao dos grupos indígenas do Ucayali, na se~ao 
4, em que está incluso o grupo Remo. 

Biblioteca da Sociedad Geográfica - Lima; 
Áreas: História; Geografía. 

LEUQUE, Enrique Philips. Algunos términos y frases en el idioma 
Remo. In: IZAGUIRRE, P. Bemadino (ed.). Historia de las misiones 
franciscanas del Perú. Lima: Arguedas, 1927. t. 13, p. 538-40. 

Há frases e termos lexicais do idioma Remo, contendo aproxi
madamente 140 entradas, considerando frases e palavras. Essas en
tradas estao expostas em castelhano com tradu~ao para o Remo, as 
quais estao desordenadas alfabeticamente. 

Biblioteca do CAAAP; Biblioteca Central/UNMSM - Lima; 
Área: Lingüística. 

LOOS, E u gene. Listas de palabras y frases para estudio comparativo en el id
ioma, Remo. Yarinacocha: ILV, 1973. 5p. (Información de Campo, 210). 
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Informa~ao de campo que apresenta urna listagem de setenta 
palavras e frases. Há, também, tres notas comparando o Remo com o 
Kapanáwa, o Isconawa e o Kakataibo. 

Biblioteca do IL V - Yarinacocha; 
Área: Lingüística. 

RIBEIRO, Darcy, WISE, Mary Ruth. Remo. In:-. Los grupos étnicos de 
laAmazoníaPeruana. Lima: ILV, 1978. p. 168-69. (Comunidades y 
Culturas Peruanas, 13). 

Apresenta dados históricos sobre os Remo e a situa~ao desse 
grupo quanto a comunidade nacional. 

Biblioteca do IEl/UNICAMP - Campinas; Biblioteca do CILA; 
CAAAP - Lima; 

Área: História. 

V 

RIVET, Paul, LOUKOTKA, Cestmir. Langues de l'Arnérique du Sud et 
Antilles. In: MEILLET, A., COHEN, Marcel (comp.). Les tangues du 
monde. Nouvelle édicion. Paris: Centre National de la Recherche 
Scientifique, 1952. p. 1.099-160. 

Distribuí as línguas Pano em tres grupos. O Remo está junto com 
Capanahua, o Katukina e outros. 

Biblioteca do IEl/UNICAMP - Campinas; 
Área: Etnografía. 

SOTOMA YOR, José Antonio: Relación de los infieles del Ucayali; tribu 
de los Mascos. Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, Lima, v. 10, 
p. 171-76, 1901. 

Fomece dados de vários grupos indígenas Pano, inclusive Cashibo 
e Remo. 

Biblioteca da Sociedad Geográfica - Lima; 
Áreas: História; Sociología. 

TIZON Y BUENO, Ricardo. La hoja peruana del Madre de Dios. Lima: 
La Opinión Nacional, 1911. 90p. 
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.. 

Contém dados geográficos com mapas, sobre o comércio e ou
tras informa~oes sobre a regiao de Madre de Dios. Há urna rela~ao dos 
grupos indígenas que habitavam esse lugar, em que estao incluídos os 
Remo. 

Biblioteca da Sociedad Geográfica - Lima; 
Área: História. 
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SHANENÁWA 

Grupo indígena: Shanenáwa; 
Autodenomina\:aO: nao tem; 
Número de comunidades: 1; 
Popula\:ao: 183 (1989); 
Localiza\:ªº geográfica: as margens do rio Envira, município de 

Feijó, no Acre, Brasil. 

Os Shanenáwa vivem na aldeia chamada Morada Nova, as mar
gens do rio Envira, na altura da cidade de Feijó, no Acre. 

O grupo Shanenáwa era conhecido pela literatura por Katukina e 
falante de língua da família Katukina. Recentemente soube-se (Aguiar-
1987) que esse grupo se chamava, originalmente, Shanenáwa e que 
sua língua era classificada como da famíla Pano. 

O termo Shane se refere a urna espécie de pássaro de cor azul, 
que poderia ser a arara, mas isso nao foi <lito por eles e parece que se 
trata de outra espécie de pássaro. 

Segundo um dos mais velhos dos Shanenáwa, dom Alberto, a mu
danya do neme originário para Katukina foi devido ao problema da ter
ra. Na sua versao, quando foram contatados, tiveram que trabalhar na 
coleta de borracha como empregados dos brancos para sobreviver. Mas 
quando nao tinham mais trabalho, eles eram expulsos daquele lugar. 

Alegando que o povo Shanenáwa estava morrendo de fo1ne, com 
doen~as e, até mesmo, sendo mortos a mando dos "patroes" quando 
resistiam a ordem de sair, eles acabaram por conseguir um lugar para 
ficar aproximadamente em 1926. Esse lugar corresponde aterra que ul
timamente ocupam. Depois de certo tempo, souberam que na placa 
colocada pela Funai na aldeia, as margens do rio Envira, constava o 
no me de Katukina. Apesar de serem conscientes de que f oi um equívo
co das autoridades da época, que consideravam irrelevante o neme 
dos gn1pos, esses índios nao puderam protestar. 

Os Shanenáwa ainda mantém sua língua materna, podendo con
tar com 8o/o monolíngües em portugués, 90% bilíngües em Portugues
Shanenáwa e apenas 2% sao monolíngües em Shanenáwa. 

Quanto as suas tradiyoes, estas foram esquecidas a partir do seu 
choque de contato com os nao-índios. Suas atividades económicas se 
resumem em agricultura de subsistencia, ca\:a, pesca e comercializa\:aO 
de alguns poucos artesanatos. 
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AGUIAR, Maria S. de Os grupos Katukina do Brasil. Campinas, 1988. 
l 4p. (Inédito). _ 

Trata da questao da atribuí\:ªº de nomes aos grupos indígenas. 
Discute o ponto de ter se equivocado quanto ao nome original dos 
Shanenáwa, o qual foi substituído por Katukina. 

Biblioteca particular - Campinas; 
Área: Lingüística. 

_____ . Comparafdo de aspectos gramaticais de algumas línguas 
Pano. Campinas, 1991. 18p. (Inédito). 

Trabalha dados de negayao e interroga\:ªº dos Shanenáwa com 
outras línguas Pano. 

Biblioteca particular - Campinas; 
Área: Lingüística. 

FUNDA\:ÁO NACIONAL DO ÍNDIO (Brasil). Infonnafoes sobre áreas 
indígenas. Brasília, 1989. 27p. 

Apresenta informa\:5es sobre a área e o grupo indígena Shane
náwa quanto a área da reserva, bacía hidrográfica, situa\:aO judiciária, 
popula\:ªº e outros pontos também relevantes para se conhecer par
cialmente o grupo Shanenáwa. 

Arquivo da PUNA! - Manaus; 
Área: Sociologia. 

TASTEVIN, C. Le haut Tarauacá. In: La Géographíe. Paris: Société de 
Géographie, 1926. t. 45, p. 158-75. 

Mostra, no subitem Les índiens, vários grupos Pano, que incluem 
os Shanenáwa, Nisi-Nawa, Katukina e outros. 

Arquivo da Diocese -Tefé; 
Área: História. 
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SHARANAHUA 

Grupo indígena: Sharanahua; 
Autodenomina~ao: Sharanahua; 
Número de comunidades: 5; 
Popula~ao: 1.100 (1977); 
Localiza~ao geográfica: rios Purus e Acre, nos Departamentos de 

Loreto e Madre de Dios, Peru. 

O grupo Sharanahua, como falante de urna língua Pano, entende 
as línguas Yaminahua, Mastanahua, Chandinahua, Marinahua e 
Morunahua. 

Esse grupo está localizado geograficamente em dois lugares, um 
fica no rio Purus no distrito do mesmo nome, Purus, Província de 
Coronel Portillo, Departamento de Loreto, no rio Acre, e outro no Dis
trito de Tahuamamu, província do mesmo nome, no Departamento de 
Madre de Dios, ambos no Peru. 

/ Os Sharanahua habitavam as zonas de Taraucá em duas ou tres 
casas grandes havendo em cada urna delas, aproximadamente, noven
ta pessoas. 

Quando come~aram a chegar os colonos, no início <leste século, 
eles saíram para o Alto Curauja e Alto Envira, pois os colonos e 
caucheiros capturavam os índios e os escravizavam. Dessa forma, os 
Sharanahua, como tantos outros grupos, aproveitavam qualquer opor
tunidade para atacar os colonos, as vezes, por vingan~a e outras para 
adquirir mercadorias de que necessitavam, tais como machado, arma 
de fogo, facas etc. 

Mas esses ataques foram poucos para vencer "os patróes", que 
sempre comandavam grandes massacres contra os povos indígenas, 
desmembrando o grupo. 

Segundo Chirif e Mora (1977), por volta de 1945, os Sharanahua 
chegaram ao Alto Purus, onde vivem até hoje em condi~óes marginais. 

A organiza~ao social do grupo, em alguns agrupamentos como a 
família grande, mantém a tradi~ao de habitar grandes casas, consti
tuindo urna unidade básica do grupo. Sua residencia é matrilocal e a 
descendencia é patrilinear. 

O grupo Sharanahua é 900A> monolingüe e lOOA> bilíngüe, Sha
ranahua-Espanhol. Quanto a suas atividades de subsistencia, eles prati
cam dois tipos de agricultura, nas terras altas e nas baixadas próximas 
aos percursos dos rios. 
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CHIRIF, Alberto, MORA, Carlos. Sharanahua. In: -. Atlas de comu
nidades nativas. Lima: SINAMOS, 1977. p. 186-88. 

Apresenta dados históricos, sociais e antropológicos do grupo 
Sharanahua. Há ilustra~óes. 

Biblioteca do CAAAP; Biblioteca Nacional (Sala Perú) - Lima; 
Áreas: História; Antropologia. 

FRANTZ, Donald G. On question word movement. Linguistic lnquiry, 
n. 4, p. 531-34, 1973. 

Discute palavras interrogativas, utilizando dados lingüísticos da 
língua Sharanahua. 

Biblioteca do IEUUNICAMP - Campinas; 
Área: Lingüística. 

PERÚ. Ministerio de Educación, INSTITUTO Lingüístico de Verano. 
Sharanahua. In: -. Non abumacaimain buatiroquin isbon; 
Niaifofoan ichanancashon mato cunushonifo; Declaración universal 
de los derechos humanos. Trad. Eugene Scott. Lima: 1973. p. 15. 
(Serie Traducciones a Lenguas Vernáculas, 21). 
Declara~ao dos direitos humanos escrito em Sharanahua. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Lingüística. 

INSTITUTO LINGÜÍSTICO DE VERANO (Peru). Sharanahua. In: -. 
Palabras y frases útiles en algunos idiomas de la selva pernana. 
3.ed. Yarinacocha, 1979. p. 123-26. (Documento de Trabajo, 4). 

Apresenta várias frases de natureza geral, indica\:aO, imperativo, 
pedidos, vendas, primeiros socorros e, ainda, a ortografia da língua. 

Biblioteca do CHA; CAAAP - Lima; Biblioteca do IL V - Yarinacocha; 
Área: Lingüística. 

_____ . Non cunu oinnon. Vamos a leer; Sharanahua. Yarina
cocha, 1984. lOOp. (Libro de Lectura y Escritura, 3). 
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Contém o alfabeto Sharanahua, as instrw;oes para o professor e 
as li\:óes. O material se inicia com palavras simples e finaliza com mais 
complexas até chegar no nível dos textos. Todo o material está escrito 
em Sharanahua com tradu\:ªº em castelhano. 

Biblioteca do IL V - Yarinacocha; 
Área: Lingüística. 

LOOS, Betty, LOOS, Eugene. La pregunta en Sharanahua y cons
treñimientos propuestos sobre la permutación de la pregunta. In: 
LOOS, E. (ed.). Estudios Pano! 2.ed. Yarinacocha: ILV, 1978. p. 185-
205. 

Tem como objetivo apresentar urna perspectiva ampla da estru
tura de superficie da variedade de perguntas em Sharanahua (polar e 
nao-polar) e aponta que este dado dá evidencia contra o constrangi
mento universal substantivo sobre o movimento de perguntas propos
to por Baker (1920) e Bach (1971). 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; Biblioteca do IL V - Yarinacocha; 
Área: Lingüística. 

LOOS, Eugene. Nasalization in Sharanahua. [S.n.t.J. p . 24-7. 
Analisa a nasalidade nas palavras do Sharanahua. Apresenta regras 

para explicar essa questao que é comum a várias línguas da família Pano. 
Segundo esse artigo, a nasalidade nessa língua pode ser explicada 
através da forma supra-segmenta} dos morfemas. Esse estudo é interes
sante para a gramática por trazer análises sobre a língua e para a lingüís
tica, em geral, por apresentar dados relevantes do Sharanahua. 

Biblioteca particular - Campinas; 
Área: Lingüística. 

SCOTT, Eugene, FRANTZ, Donald G. La pregunta en Sharanahua y 
Constreñimientos sobre la permutación de la pregunta. In: LOOS, E. 
(ed.). Estudios Pano/. Yarinacocha: ILV, 1973. p. 185-209. (Serie 
Lingüística Peruana, 10). 
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Divide-se em duas partes, a primeira apresenta a estrutura de su
perficie das variedades de perguntas em Sharanahua, como polares e 
nao-polares. Na segunda parte, mostra evidencias de restri\:ao sobre a 
permuta\:ªº das perguntas na língua, segundo hipóteses de Baker 
(1970) e Bach (1971). 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; Biblioteca do IL V - Yarinacocha; 
Área: Lingüística. 

SISKIND, Janet. To hunt in the morning. 2.ed. New York: [s.n.], 1975. 
Descreve etnograficamente as etnias Sharanahua, além de conter 

depoimentos da autora quanto as suas impressoes obtidas durante seu 
trabalho de campo no Alto Purus. Este foi um trabalho muito impor
tante na época por tratar analiticamente dos papéis de genero e re
ligiao. 

Biblioteca da Tulane University - New Orleans; 
Área: Etnografía. 

_____ . Visiones y curas entre los Sharanahua. In: HARNER, 
Michael (ed.). Alucinógenos y chamanismo. Madrid: Guadarrama, 
1976. p. 38-50. 

Estabelece u1na rela~ao entre o doente e os xamas Sharanahua 
em um processo de cura. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Áreas: Sociología; Antropología. 

TORRALBA, Adolfo. Sharanahua. Antisuyo. Lima: Misioneros Dominicos 
en la Selva Sur-Oriente del Perú, [s.d.]. n, 4. p. 37-83. 

Informa os aspectos culturais, sociais e verbais da etnia Sharanahua. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Sociología. 
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SHIPIBO-CONIBO 

Grupo indígena: Shipibo-Conibo; 
Autodenomina~ao: desconhecida; 
Número de comunidades: 85; 
Popula~ao: 16.000 (1977); 
Localiza~ao geográfica: Departamentos de Huánuco e Ucayali, 

no Peru. 

Os índios Shipibo foram chamados em 1657 de Calliseca pelos 
missionários e soldados porque mataram muitos desses últimos. Em 
1660, eles atacaram os missionários do rio Huallaga. Em 1670, ata
caram a missao de Panatahua. Esses ataques aos missionários duraram 
muito tempo, resultando em urna babea influencia <lestes sobre os 
Shipibo. 

Sabia-se da existencia dos Shipibo nos rios Pisqui, Tamaya, 
Aguaytía e Ucayali, acima do Sarayacu e no Cushabatay. Ultimamente 
estao nas províncias de Pachitea, no Departamento de Huánuco, na de 
Coronel Portillo e na de Ucayali, no Departamento de Ucayali, no Peru. 

Os Shipibo se caracterizavam antigamente por ser grandes via
jantes e comercializar sal. Destacam-se dos demais como o grupo indí
gena mais organizado política e economicamente da regia.o do Ucayali. 
Eles tem urna participa~ao intensa na economía dessa regia.o, desta
cando-se como pescadores, agricultores de arroz, milho, feijao, algo
dao, batata-doce, amendoim e como produtores de artesanato. 

Quanto a sua língua materna, contam com 45% bilíngües, falan
do Castelhano-Shipibo e 55º/o monolíngües. Os demais hábitos cultu
rais ainda sao conservados, principalmente os desenhos geométricos 
feitos nas roupas e no rosto. Ainda usam seus colares, braceletes etc. 

ALEMANY, Augustin Fr. Castellano Shipibo y elementos de gramática. 
In: IZAGUIRRE, P. Bernadino (ed.). Historia de las misiones francis
canas delPern. Lima: Arguedas, 1927. t. 13, p . 283-348. 

Contém inf orma~oes quanto as proximidades da língua dos 
Shipibo com a dos Cashibo-Cacataibo, Setebo, Amahuaca, Remo e 
Panobo. 
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Apresenta um pequeno histórico dos Shipibo e um vocabulário 
em ordem alfabética Castelhano-Shipibo. 

Biblioteca do CAAAP; Biblioteca Central/UNMSM - Lima; 
Área: Lingüística. 

AMICH,José O. F. M. Descubrimiento del río Paru y de la nación de los 
Conibos, "entradas de nuestros religiosos a los Conibo" y "de
saparan nuestros religiosos la conversión de los Conibos". In: 
Historia de las Misiones del Convento de Santa Rosa de Ocopa. Lima: 
Milla Bartes, 1975. 

Apresenta relatos do contato dos missionários com os nativos 
Conibo, o desenvolvimento da religiao na comunidade e o fracasso da 
missao <liante da rebeldía dos nativos. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: História. 

AREVALO VALERA, Guillermo. El ayahuasca y curandero Shipibo -
Conibo del Ucayali. América Indígena, México, v. 46, 147 p., 1986. 

Trata da questao da medicina entre os Shipibo e discute a fun~ao 
do ayabuasca para a comunidade. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Sociología. 

ARMENTIA, Nicolás. Idioma Shipibo; vocabulario del idioma Shipibo, 
del Ucayali que es el mismo que Pacaguara del Beni y del Madre de 
Dios. Este es un dialecto de la lengua Pana, que es la lengua general 
del Huallaga, del Ucayali y de sus afluentes. Boletín de la Sociedad de 
GeografiadewPaz, v. 1, n. 1, p. 43-91, 1898. 

Cita~ao de Chavarría - 1983; 
Área: Lingüística. 

BOLETÍN SHIPIBO; Proyecto Shipibo. Pucallpa: Oficina Regional 
Sepas, n. 1-2, 1984. 
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Este é um boletim dedicado aos grupos nativos do projeto 
Shipibo criado pela Sepas (Servicio Evangélico Peruano de Acción 
Social). 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Sociologia. 

CAMPOS, Roberta. Producción y caza de una comunidad Shipibo en 
el río Pisqui. Amazonía Pernana, Lima, v. 1, n. 2, p. 53-74, 1977. 

Trata de classificar a fauna de urna comunidade Shipibo, com 
urna análise dos recursos protéicos e do seu abastecimento. Descreve 
como se dá a ca~a e a pesca entre eles e apresenta um pouco da sua 
história. 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; 
Área: Sociologia. 

CARRASCO, Francisco. Principales palabras de idioma de las tribus de 
infieles, Antis, Piros, Conibos, Shipibos. Boletín de la Sociedad 
Geogrfi(icadelima, Lima, v. 11, p. 205-11, 1901. 

Pequeno vocabulário que apresenta dados das línguas Conibo e 
Shipibo com sua tradu~ao ao castelhano. 

Biblioteca da Sociedad Geográfica - Lima; ,. 
Area: Lingüística. 

CHIRIF, Alberto et alii. Los Shipibo - Conibo del alto Ucayali; diagnós
tico socio-económico. Lima: SINAMOS, 1977. l 72p. 

Apresenta o marco físico (localiza~ao, limites e extensao, for
ma~ao ecológica etc.), a resenha histórica sobre os primeiros contatos 
na regiao do Alto Ucayali, a demografía e outras informayoes rela
cionadas aos nativos Shipibo-Conibo. 
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Biblioteca do MNAAP; CAAAP - Lima; 
Área: História. 

CHIRIF, Alberto, MORA, Carlos. Shipibo-Conibo. In:-. Atlas de comu
nidades nativas. Lima: SINAMOS, 1977. p. 189-94. 

Contém dados históricos dos Shipibo-Conibo, sua localiza~ao 
geográfica, número populacional, organiza~ao social etc. 

Biblioteca Nacional (Sala Perú); CAAAP - Lima; 
Áreas: História; Sociología. 

COSTALES, Biedad, COSTALES, Alfredo. Amazonía; Ecuador-Peru
Bolivia. Quito: Mundo Shuar, 1983. 331p. 

Contém dados sobre os Shipibo com fotos e mapas das regioes 
Pano. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Geografia. 

COTLIN, George. Conibo and Pampa de Sacramento in the 1860's. In: 
Episodesfrom lije among the indians and last Rambles. Norman: Ed. 
Marvin C. Ross/University of Oklahoma, 1959. cap. 19, p. 55-72. 

Faz referencia aos nativos Conibo, localizando-os geografica-
1nente, descreve sua regiao, casas e apresenta alguns desenhos e 
fotos. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; ,. 
Area: Sociología. 

DÁ VILA HERRERA, Carlos. Arte manufacturero y persistencia étnica en 
los Shipibos del Ucayali central. In: lixtracta n. 3; Cultural Survival 
Quarterly. Lima: CIPA, 1983. p. 20-5. 

Desenvolve o assunto da persistencia entre os Shipibo, quanto a 
sua ideologia, o resultado económico e, ainda, descreve os objetos ce
rimoniais e as festas. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Sociologia. 
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DeBOER, Warren R., LATHRAP, Donald W. The making and breaking 
of Shipibo-Conibo ceramics. In: KRAMER, C. (ed.). Etbnoarcbeology; 
implications of ethnography for archaeology. New York: Columbia 
University, 1979. p. 102-38. 

Apresenta urna análise sobre a ceramica dos Shipibo, mostrando 
sua influencia na vida dos indivíduos e da comunidade como um todo. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Sociología. 

DIAS CASTAÑEDA, César. Kunibo. Revista Inca, Lima, v. 1, n. 2, p. 
392-409, 1923. 

Contém um resumo de urna experiencia de vida de um jovem 
que viveu alguns anos entre os Conibo. 

Cita~ao de Schwab - 1942. p. 28; 
Áreas: Antropología; Sociología. 

_____ . Ligeros apuntes históricos sobre los indios Cunibos. In: 
IZAGUIRRE, P. Bernadino (ed.). Historia de las misiones francis
canas del Perú. Lima: ARGUEDAS, 1922. t. 1, p. 297-320. 

Id: Revista Inca, Lima, v. 1, n. 2, p . 392-409. 1923. 
Apresenta dados históricos sobre os Conibo, com base em um 

documento que é de autoría de um jovem nao-nativo que viveu entre 
eles. 

Biblioteca Nacional (Sala de Investigación); CAAAP /Biblioteca 
Central/UNMSM - Lima; 

Áreas: Antropologia; Sociología. 

DICCIONÁRIO Conibo-Castellano y Castellano-Conibo. In: IZA
GUIRRE, P. Bemadino (ed.). Historia de las misiones franciscanas. 
Lima: Arguedas, 1927. t. 13, p. 391-474. 

Dicionário encontrado entre os documentos de San Luis de 
Shuaro. Ele está incompleto, é de autor desconhecido e nao se sabe em 
que data foi coletado o material. Os termos lexicais estao organizados 
e ordenados alfabeticamente em Castelhano-Conibo. 
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Biblioteca Nacional (Sala de Investigación); Biblioteca Central/ 
UNMSM; CAAAP - Lima; 

Área: Lingüística. 

EAKIN, Lucille, LAURIALT, Erwin, BOONSTRA, Harry. Bosquejo etno
gráfico de los Shipibo - Conibo del Ucayali. Lima: Ignacio Prado 
Pastor, 1980. 102p. 

Apresenta informa~ües sobre a subsistencia, organiza~ao económi
ca e manufaturas, artes, vestidos, recrea~ao, organiza~ao política e social, 
o homem e o sobrenatural, medicina, ciclo vital. 

Biblioteca Nacional (Sala Perú); CAAAP - Lima; 
Áreas: História; Antropología. 

FAUST, W. Norma. Lecciones pa,ra el aprendizaje del idioma Shipi1:Jo -
Conibo. Edición provisional. Yarinacocha: ILV, 1973. 160p. (Documento 
de Trabajo, 1). · 

Contém 14 lip5es com conversa~ao, pronúncia, vocabulário, 
gramática e exercícios, exceto a última, que é um relato escrito na língua 
Capanahua com tradu\:ao para o castelhano. 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; 
Área: Lingüística. 

GERBHART-SAYER, Angelika. Una terapia estética; los diseños 
visionarios del ayahuasca entre los Shipibo-Conibo. América In
dígena, México, v. 46, 189p., 1986. 

Trata da fun~ao do ayahuasca para os Shipibo, mostrando sua 
aplica~ao terapeutica (urna questao de estética e sinestética). Contém 
comentários sobre o xama e seu papel no grupo. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área : Sociología. 

GREGORIO, B. y Alonso. Vocabulario de los Cunibos - Cashibos -
Shipibos y Settebos. Iquitos, 1940. 78p. (Manuscrito). 
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Apresenta um vocabulário de urna língua que o autor acredita ser 
dos Conibo, Cashibo, Shipibo e Setebo, que ele considera urna língua 
(ou, pelo menos, línguas muito parecidas). 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Lingüística. 

GRUBB, K. G. 1be lowland indians of Amazonia. London: World 
Do1ninion, 1927. cap. 5, p. 84. 

Traz dados de vários grupos Pano da Bolívia, do Brasil e do Peru. 
Os índios Shipibo, Shetebo e Conibo estao localizados geograficamente 
e acrescenta que sao reconhecidos por um mesn10 nome, Chama. 

Biblioteca do Centro de Pesquisa do Museu Goeldi - Belém; 
Área: Sociología. 

GUILLÉN AGUILAR, Flora Nilda. El sistema de colores en el idioma 
Shipibo. Educación, Lima, a. 4, n. 13, p. 27-34, 1975. 

Descritivo dos lexemas adjetivais do domínio semantico das cores 
em Shipibo. Apresenta termos genéricos e combinac;oes, combina\:6es 
de lexemas genéricos, adjetivos modificadores, afixos modificadores 
dos lexemas genéricos. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Lingüística. 

HERN, Linda G., HERN, Warren. Las costumbres culturales de los in
dios Shipibo del Alto Ucayali, relativas al embarazo, parto y crian
za de los niños, y sus efectos en la salud materno - in/ anti/. Pucallpa: 
[ILV], 1983. n. 1, 12p. (Folleto). 

Projeto no qual encontram-se algumas informa\:6es sobre o 
grupo Shipibo quanto a sua localizac;ao e seus costumes. 
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Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Áreas: Sociología; Antropología. 

HOFFMAN, Hans. Money ecology and agriculturation among the 
Shipibo of Peru. In: GOODENOUGH, W. H. (ed.). Explorations in 
cultural anthropology, essays in honor of Ward Goodenough. New 
York: H. McGraw Hill, 1964. p . 259-76. 

Localiza o grupo Shipibo, classifica-o lingüísticamente e o analisa 
sociologicamente. 

Biblioteca do MNAAP - Lima; 
Área: Sociología. 

INSTITUTO LINGÜÍSTICO DE VERANO (Peru). Moa pocoquin yoyo 
ati; para comenzar a leer. Yarinacocha, 1977. 88p. 

Material didático de urna série de tres livros, indicado para a ini
ciac;ao de leitura em Shipibo. 

Biblioteca do ILV - Yarinacocha; 
Área: Lingüística Aplicada. 

KARSTEN, Rafael. Los indios Shipibo del río Ucayali. Revista del Museo 
Nacional, Lima, t. 24, p . 154-73, 1955. 

Apresenta relatos históricos dos grupos Shetebo, Shipibo e 
Conibo. Segundo o autor, o monge Enrique Phillip fundou em 1905 
urna colonia de Shipibo em Yarinacocha. 

Biblioteca do MNAAP - Lima; 
Área: História. 

LA THRAP, Donald W. The present ethnographic picture in the Ucayali 
basin. In: -. 1be Upper Amazon. London: Glyn Daniel Thomas e 
Hudson, 1970. p. 180-90. 

Apresenta a distribuic;ao dos grupos nativos da Amazonia 
Peruana, especificamente, onde estao os Shipibo e os Conibo. Há um 
mapa ilustrando a distribuic;ao dos grupos nativos do Ucayali. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
4.rea: História. 
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LAURIALT, James. Alternate-Mora timing in Shipibo. International 
journal of American Linguistics, v. 14, n. 1, p. 22-4, 1965. 

Estudo que busca descobrir as condi<;oes que determinam as 
realiza<;oes de alguns morfemas e levanta algumas hipóteses para 
tentar explicar essas alternancias em Shipibo. 

Biblioteca do CAAAP; CILA - Lima; 
Área: Lingüística. 

LÓPEZ, Agustín. Catecismo en lengua Shipibo que los misioneros en
señan en Cashibo; playa del Ucayali. In: IZAG UIRRE, P. Bernadino 
( ed.). Historia de las misiones franciscanas del Perú Lima: Arguedas, 
1927. t. 13, p. 383-90. 

Contém listagens de frases de fundo ideológico-religioso, em 
castelhano para o Shipibo, sornando oitenta frases aproximadamente. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Lingüística. 

LORIOT,James, HOLLENBACH, Barbara. Shipibo paragraph structure. 
In: Foundations of language, 1970 .n. 6, p. 43-66. Amsterdam: 
Reidel Publishing Company. 

Traz vários textos em Shipibo com tradu<;ao em ingles, com estu
dos relacionados com a estrutura dos textos e aspectos. 

Biblioteca do IEL/ UNICAMP - Campinas; Biblioteca do CAAAP -
Lima; 

Área: Lingüística. 

_____ . Sorne problems in translating paragraphs idiomatically. 
7be Bible Translator, [S.l.] , v. 9, p. 145-50, 1958. 

Contém dados de níveis gramaticais sobre a língua dos índios 
Shipibo. 
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Biblioteca do IL V - Yarinacocha; Biblioteca do CILA - Lima; 
Área: Lingüística. • 

LORIOT, James A., LAURIALT, Erwin. 33 textos Shipibos. Datos Etno
lingüísticos n. 2. Litna: CENDIE, 1975. 

Trata de dar conta de expressoes da literatura oral vernácula que 
requer urna revisao mais elaborada. 

Biblioteca do CILA; CENDIE - Lima; 
Área: Lingüística. 

MARCOY, Paul. Voyage a travers l 'Amérique du Sud, de l 'Ocean 
Pac~fique a l'OceanAtlantique. París: Hachette, 1869. 372 p. 

Contém vocabulário Conibo de 119 entradas e dois planos onde 
estao localizados os grupos indígenas. 

Biblioteca Nacional (Sala de Investigación) - Lima; 
Área: Lingüística. 

MARQUES, Fray Buenaventura. Vocabulario de los idiomas índicos, 
conocidos por Cunibo y Pano o Setebos. Gaceta Científica. Año 14. 
Lima, 1903. 

Cita<;ao de Schwab - 1942. p. 46.; 
~ . 
Area: Lingüística. 

'\ 

_____ . Fragmentos de arte del idioma Conivo, Setebo, Sipivo y 
Casivo o Comavo que hablan los indios así llamados que residen a 
las márgenes del famoso río Pano, alias Ucayali y sus tributarios 
Manoa, Cushibatai, Pisqui, Aguaytía y Pachitea. Revista Histórica, 
Lima, t. 11, p. 111-228, 1928. 

Cita<;ao de Schwab - 1942. p. 46.; 
Área: Lingüística. 

MORIN, Fran<;oise. Les Shipibo de l 'Ucayali: Rencontre d 'une civilisation 
amazonienne et de la civilisation occidentale. París: École Pratique 
des Hautes Études, 1973. 318p. Tese (Doutorado em Aspects 
Psychosociologiques des Changements). 

Contribuí com análises de nível social sobre os Shipibo quanto ao pro
cesso de contato com outros povos e é ilustrado com várias fotos do grupo. 
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Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Sociologia. 

NIMUENDAJÚ, Curt, VALLE BENTES, E. H. do. Documents sur quel
ques langues peu connues de L'Amazone. ]ournal de la Société des 
Américanistes de París, Paris, t. 15, p . 215-22, 1923. 

Material que traz lista de palavras em Conibo e algumas obser
va\:oes pertinentes a análise desta língua. 

Museu do Índio - Rio de Janeiro; 
Área: Lingüística. 

ORTON, James. Tbe Andes and the Amazon, or across the continent of 
SouthAmerica. New York: Harper and Bros, 1970. 356p . 

Contém vocabulário Conibo. 

Biblioteca Central/UNMSM- Lima; 
Área: Lingüística. 

PERÚ - Ministerio de Educación. Moa peogui yoy ati. In: Para comenzar 
a leer: Quirlca. Yarinacocha, 1977. n. 5, 88p. 

Apresenta ortografia do idioma Shipibo-Conibo, li\:óes com de
senhos e comentários, análise da constru\:aO gramatical, análise de 
sílabas, exercícios de escritura e, no final, tradu\:aO para o castelhano. 

Biblioteca do ILV - Yarinacocha; 
Área: Lingüística. 

____ . Vamos a leer. Shipibo-Conibo. Yarinacocha, 1977. 29p. 
(Programa de Educación Bilingüe de la Selva). 

Contém ortografía Shipibo-Conibo, li\'.óes nesta língua com de
senhos e tradu\:ªº em castelhano. 
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Biblioteca do ILV - Yarinacocha; 
Área: Lingüística. 

_ ____ . Quimisha incaibo ini yoia. (Legenda de los Shipibo
Conibo sobre los tres incas). In: Comunidades y Culturas Peruanas. 

1 

Yarinacocha, 1979. n. 12, 53p. 
Apresenta oito lendas Shetebo, Shipibo e Conibo, que estao es

critas em Shipibo, e tradu\:ªº para o castelhano no final do livro. 

Biblioteca do IL V - Yarinacocha; Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; 
Área: Lingüística. 

_ _ __ . Shipibo - Conibo. Palabras y frases útiles en algunos idiomas 
de la selva pernana. 3.ed. Yarinacocha, 1979. p. 127-29. (Documento 
de Trabajo, 14). 

Contém várias frases em Shipibo, abrangendo diversos aspectos co
mo: dire\:ao, pedido e venda, primeiros socorros e comentários sobre a or
tografia Conibo. 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; 
Área: Lingüística. 

_ _ __ . Guia metodológica de lenguaje Shipibo - Conibo encaste
llano. Yarinacocha, 1986. 120p. 

Apresenta 45 li\:oes para o professor dar aulas aos Shipibo; 
através <leste guia pode-se conhecer o conteúdo dos demais materiais 
didáticos da língua Shipibo, através de u1n material denominado 
Quirica, de um a oito. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Educa\:ªº· 

PROGRESOS y decadencias de las conversiones de Panatahuas. Las 
misiones de fieles e infieles; Santa Rosa de Ocopa. Barcelona: 
lmprensa Peninsular, t. 1, cap. 3, p . 11-4, 1883. 

Documento do Colegio de Ocopa escrito por seus missionários. 
Nele faz-se referencia ao contato dos Calliseca (Shipibo) e Setebo pe
los missionários desde 1657. 

Biblioteca da Sociedad Geográfica - Lima; 
Área: História. 
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REICH, Alfred. Die Kamp und die Kunobo des Un1banba. Globus, 
Braunschweig, v. 83, n. 9, p. 134-35, 1903. 

Contén1 informa~oes sobre a língua dos Conibo e ainda urna lista 
de palavras. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Lingüística. 

ROUSSEAU, Pierrette Bertrand. De con10 los Shipibo y otras tribus 
aprendieron a hacer los dibujos (típicos) y a adornarse. Amazonía 
Peruana, Lima, v. 5, n. 9, p. 79-85, 1983. 

Contém um texto original na língua Shipibo com tradu~ao em 
castelhano e alguns dados de natureza antropológica. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Lingüística. 

SA YER, Angelika Gebhart. Una terapia estética; los diseños visio
narios del ayahuasca entre los Shipibo-Conibo. América In
dígena, México, v. 46, n. l. 

Trata do ayahuasca na sociedade Shipibo-Conibo e suas visoes 
e busca fazer urna análise em nível mais psicológico. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Áreas: Psicologia; Sociología. 

SEMINÁRIO TALLER SOBRE ESTUDIOS, EXPERIENCIAS Y APLICACIÓN 
DE LA MEDICINA TRAÍJICIONAL EN EL ÁMBITO DEL GRUPO 
ÉTNICO SHIP/BO - CONIBO DEL RÍO UCAYALI, 1986. Pucallpa: 
Instituto Indigenista Peruano, Federación de Comunidades Nativas 
del Ucayali (Feconau), Hospital Amazónico de Yarinacocha. Lima: 
Editora Clara Cárdenas Timoteo, 1986. 187p. 

Evento realizado em Pucallpa, onde se tratou de questóes de 
saúde dos Shipibo-Conibo. Apresenta a medicina tradicional e a mo
derna <leste grupo étnico. 
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Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Medicina. 

SHIPIBO. In: Short compative [sic.] list. 1958. lp. (Manuscrito). 
Apresenta 66 itens lexicais da língua Shipibo, com tradu~ao em 

espanhol. 

Arquivo do Museu Nacional - Rio de Janeiro; 
Área: Lingüística. 

STAHL, Eurico G. Cunibo del Ucayali; la tribu de los Cunibos en la 
región de los lagos del Ucayali. Boletín de la Sociedad Geográfica de 
Lima, Lima, n. 45, p. 139-66, 1928. 

Relato que se ocupa de fazer comentários sobre os Conibo do rio 
Ucayali e conseqüentemente procura justificar a forma de vida desses 
índios. 

Biblioteca da Sociedad Geográfica - Lima; 
Áreas: História; Etnografia. 

STEINEN, Karl von den. Dicionário Shipibo. Castellano-Deutsch 
Sipibo. Apuntes de Gramática. Abdruck der Handschrift eines 
Franziskaners mit Beitragen zur Kenntnis der Pano Stamme am 
Ucayali. Berlín: D. Reimer, 1904. p. 44-128. 

Contém versao abreviada dos dicionários anónimos, inclusive o 
de Buenaventura Marques, que foi publicado em 1800. Apresenta tam
bé1n bibliografia e vocabulários Shipibo. 

Cita~ao de Chavarría - 1983; 
Área: Lingüística. 

TESSMANN, Günter. Die Tschama-Spracbe. p. 241-71. Anthropos, 24. 
1929 (dado incompleto). 

Encontra-se urna lista de palavras em Shipibo, Conibo e Setebo. 
Há dados históricos, geográficos e outros, com um estudo da gramáti
ca e de textos. 

Biblioteca do Museu do Índio - Rio de Janeiro; 
Áreas: Lingüística; História. 
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VELLARD, Jehan-Albert. La medicine indigene et américaine. Bulletin 
delaSociétéSuissedesAméricanistes, Genebra, n. 31, p. 3-15, 1967. 

Está voltado principalmente a medicina nativa, dando urna visao 
geral da medicina primitiva e a sua magia. Comenta os hábitos dos 
Shipibo-Conibo. 

Arquivo do Museu Nacional - Rio de Janeiro; 
Áreas: Medicina; Antropología. 

WEIBHAR, Emmerich, ILLIUS, Bruno. Eine Grammatik des Shipibo
Conibo mit Textbeispiel. In: -. Circumpacifica. Frankfurt: Pater 
Lang, 1990. p. 563-87. (Separata). 

Apresenta dados sobre a fonología, morfología e sintaxe da lín
gua Shipibo-Conibo. Contém a reproduc;ao do esquema da Proto-Pano 
elaborada por Faust (1973) e ainda um inventário dos fonemas, lista de 
palavras, textos etc. 

Biblioteca particular - Campinas; 
Área: Lingüística. 

ZERRIES, Otto. Das Tier und seine Hautmusterung als Vorbild der 
Kórperbemalung in Südamerika. Société Suisse des Américanistes, 
Genebra, n. 29, p. 45-56, 1965. 

Traz informac;oes e mapa sobre os Shipibo os quais sao denomi
nados Chama e traz também bibliografía apresentada no decorrer do 
texto. 
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Biblioteca do Centro de Pesquisa do Museu Goeldi - Belém; 
Área: Etnografía. 

TUTXINÁWA 

Grupo indígena: Tutxináwa; 
Autodenominac;ao: desconhecida; 
Número de comunidades: nao existem dados; 
Populac;ao: extinta; 
Localizac;ao geográfica: fronteira do Brasil com o Peru. 

Os índios Tutxináwa foram contatados por Carvalho em 1923 

sificac;ao dJ McQuown (1955), eles viviam na regia.o do Juruá-Purus, ~ 
(ver Carvalho, 1931), na fronteira do Brasil como Peru. Segundo a das- / 

no Brasil. ~utros também devem ter encontrado o referido grupo em 
data anterior a essa, mas todos os contatos foram muito pouco produ-
tivos pelo que se pode perceber no material bibliográfico disponível. 

O que é possível afirmar, com relac;ao ao grupo indígena 
Tutxináwa, é que ele verdadeiramente existiu e que falava língua da 
família Pano. Essas duas afirmac;oes se fundam na lista de palavras de 
Carvalho (1931), nas classificac;oes lingüísticas feítas por McQuown 
(1955) e outros e, ainda, pelos estudos de d'Ans (1970) e Shell (1985). 

Parece que o grupo chamado Tuxinaua é o mesmo que o 
Tutxináwa, que também é escrito em alguns materiais como Tuchináwa, 
Tutchinaua e Tuchinahua. 

De acordo comos materiais disponíveis, pode-se dizer que o grupo 
Tutxináwa está "extinto, pelo menos, como comunidade lingüística. Tal
vez ainda existam alguns deles agregados a outros grupos indígenas. 

d'ANS, André-Marcel. Materiales para el estudio del grupo lingüístico 
Pano. Lima: UNMSM, 1970. p. 21. (Plan de Fon1ento Lingüístico). 

O grupo Tutxináwa está incluído na sec;ao Pano Yurúa-Purus, lati
tude 9.30 e longitude 72, Brasil. 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; 
Área: Etnografía. 

CARVALHO, Joao Braulino de. Vocabulário Tutxináwa (dialeto Pano). 
In: Breve notícia sobre os indígenas da fronteira do Brasil com Pern. 
1929. p. 324-27. 
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Id. Relatório apresentado ao presidente da República dos Estados 
Unidos do Brasil pelo ministro de Relafoes Exteriores. 1928. v. 4. 

Id. Boletín do Museu Nacional, Rio de Janeiro, n. 7, 1931. 
Apresenta um vocabulário da língua Tutxináwa com 150 itens 

lexicais aproximadamente; as entradas do vocabulário sao em por
tugues. A coleta desse material foi realizada pelo autor em 1923. 

Museu Nacional - Río de Janeiro; 
Área: Lingüística. 

SHELL, Olive A. Las lenguas Pano y su reconstrucción . In: -. Estudios 
Panos 111. 2.ed. Yarinacocha ILV, 1985. 212p. (Serie Lingüística 
Peruana,12). 

Os dados da língua Tutxináwa fazem parte dos estudos realiza
dos sobre a reconstru~ao das línguas Pano. 
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Biblioteca do CAAAP - Lima; Biblioteca do IL V - Yarinacocha; 
Área: Lingüística. 

CHACOBO 

Grupo indígena: Chacobo; 
Autodenomina~ao: desconhecida; 
Número de comunidades: 5; 
Popula~ao: 300 (1984); 
Localiza~ao geográfica: Departamento do Beni, Bolívia. 

Os índios Chacobo encontram-se concentrados em Yata, 
Califórnia, Alto Ivón e Núcleo, na Província Vaca Diez, Departamento 
do Beni, na Bolívia. Há um grupo isolado que reside a esquerda dorio 
Yaca. 

As aldeias sao formadas por urna casa no centro, que é a dos 
homens, ficando as demais casas a sua volta. A casa dos ho1nens é o lo
cal onde se dao as reunióes. Essas casas sao construídas por todos os 
hon1ens da aldeia, as demais sao construídas pelo ho1ne1n que será seu 
dono. 

Os jovens quando éasam ficam morando com os país da esposa 
até que possam construir sua própria casa, que é feita ao redor da casa 
central. Nessa casa morará a família nuclear que é formada por um 
homem e urna ou até tres esposas e seus filhos. 

-
BALZANO, Sílvia. Análisis compreensivo de un relato Chacobo. Scripta 

Etnológica, Buenos Aires, n. 7, p. 47-72, 1982. 

Cita~ao de Balzano - 1983. p. 18; 
Área: Etnología. 

_____ . Le travail du caoutchouc chez les Chacobo de Alto Ivon, 
Bolive. Bulletin de la Sociéte Suisse des Américanistes, 47, p. 7-18, 
1983. 

Apresenta dados sobre o grupo Chacobo, sua atividade económi
ca coma borracha, com fotos, mapa e bibliografía. Apresenta também 
palavras e frases em Chacobo com tradu~ao francesa. 

Biblioteca do Centro de Pesquisa do Museu Goeldi - Belém; 
Áreas: Sociología; Lingüística. 

253 



BORMIDA, Marcelo. Investigaciones etnográficas entre los Chacobo. 
Scripta Etnológica, Buenos Aires, n. 2, parte 2, [s.p.], 1974. 

Cita~ao de Balzano - 1983. p . 18; 
Área: Etnologia. 

GRUBB, Kenneth G. 1be lowland indians of Amazonia. London: 
World Dominion, 1927. cap. 5, p . 125-26. 

Localiza geograficamente grupos indígenas Pano e nao-Pano dos 
estados do Amazonas, Acre e do norte do Peru e da Bolívia, onde se 
encentra o grupo Chacobo. 

Biblioteca do Centro de Pesquisa do Museu Goeldi - Belém; 
Área: Geografia. 

HANKE, Wanda. Los Chacobo del río Benisito. Khana: Rev. Municipal 
de Arte y Letras, La Paz, n. 3/ 4, [s.p.l, 1957. 

Cita~ao de Balzano -1983. p. 18. 

INSTITUTO LINGÜÍSTICO DE VERANO. Papi tsáyano (vamos a leer) 
n. 2 Chácobo. Cochabamba, 1960. 40p. 

Apresenta todas as letras usadas na primeira cartilha, acrescen
tando outras cinco novas. Cada li~ao apresenta um curto vocabulário e 
algumas frases, além de aparecer urna lista de vocábulos com tradu~ao 
para o espanhol. 

Cita~ao de Chavarría - 1983; , 
Area: Lingüística. 

_ ____ . Gramáticas estructurales de lenguas bolivianas. Ribe
ralta-Beni, 1965. t. 2, 383p. 

Apresenta um estudo detalhado sobre a língua Chacobo. 

Biblioteca do IEUUNICAMP - Campinas; Biblioteca de Letras/ 
USP - Sao Paulo; 

Área: Lingüística. 
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_____ . Camano Xoyahua; y tigre y ratón. Chacobo. Riberalta, 
1968. 18p. 

Cartilha que apresenta histórias na língua nativa do grupo 
Chacobo. 

Cita~ao de Chavarría - 1983; 
Área: Lingüística. 

KEMPF MERCADO, Noel. Flora amazonica boliviana. La Paz: 
Academia Nacional de Ciencia de Bolivia, 1976. 

Cita~ao de Balzano - 1983. p. 18. 

LOOS, Eugene. Rasgos sintáticos-fonémicos en la historia de los idio
mas de la familia Pano. In: Lingüística e indigenismo moderno de 
América. Lima: IEP. 1970. v. 5, p. 18-184. (Trabalhos apresentados 
no XXXIX Congresso Internacional de Americanistas). 

Apresenta dados de cinco línguas Pano e inclui a língua Chacobo; 
neste caso, trata-se de urna discussao entre as formas curta e longa. 

Biblioteca do IEUUNICAMP - Campinas; Biblioteca do CILA; 
CAAAP - Lima· 

' 
Área: Lingüística. 

LORENZ de PROST, Marian. Papi Tsayati No Caheno; aprendamos a 
leer Chacobo. Riberalta: ILV, 1980. 120p. 

Apresenta 19 textos de inicia~ao a leitura em Chacobo e o alfa
beto proposto da língua Chacobo. 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
Área: Lingüística. 

NORDENSKIÓLD, Erland. Indianer och hvita i nordóstra Bolivia. 
Estocolmo: Stuttgart, 1911 . 222p. (Tradu~ao alema). 

Contém vocabulários Maropa, Chacobo e Cayubaba. Interessante 
para urna análise comparativa. 
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Cita\:ªº de Chavarría - 1983; 
Área: Lingüística. 

PLAZA MARTÍNEZ, Pedro, CARVAJAL C., Juan. Grupo étnico Chacobo. 
In: - . Etnias y lenguas de Bolivia. La Paz: Instituto Boliviano de 
Cultura, 1985. p. 81-5. 

Apresenta dados sobre as características étnicas do grupo Chacobo, 
sobre a língua, com exemplos, e um mapa da regia.o. 

Biblioteca particular - Campinas; 
Áreas: Antropología; Lingüística. 

PROST, Gilbert R. Phonemes of the Chacobo language. lnternational 
journal o/ Americanlinguistics, Chicago, n. 35, p. 61-5. 

Informa sobre as consoantes, as vogais, distribui~ao, acentua~ao 

e um vocábulo contendo 66 palavras em Chacobo-Ingles. 

Biblioteca do Museu do Índio - Rio de Janeiro; 
Área: Lingüística. 

_ _ ___ . Signaling of trans1tive and intransitive in Chacobo. 
Jnternational]ournal o/ American Linguistics, Chicago, v. 28, n. 1, 
p. 108-18, 1962. 

Descreve o sistema de afixo em Chacobo que permite marcar a 
transitividade e a intransitividade do sistema verbal. 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima; 
Área: Lingüística. 

_____ . Chacobo. In: ILV. Gramáticas estructurales de lenguas bo
livianas. Riberalta: ILV, 1965. t. 2, p. 1-130. 

Esboi;:o gramatical da língua Chacobo seguindo o modelo tag
memico. 

Biblioteca do IEUUNICAMP - Campinas; Biblioteca de Letras/ 
USP - Sao Paulo; 

Área: Lingüística. 
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_____ . Chacobo. Bolivian indian grammars J. México: Sii/ 
University of Oklahoma, 1967. v. 1, p. 285-359. 

Apresenta a gramática da língua Chacobo, em que se pode en
contrar um estudo sobre o parágrafo, a senten~a, ora~6es, frases que 
variam de focos e a palavra (verbo, nome, pronome, adjetivo etc.). 

Biblioteca do CAAAP - Lima; 
; 

Area: Lingüística. 

_ _ ___ . Chacobo. In: Bolivian word list,· (short comparative list). 
Sil, 1956. lfl. 

Apresenta 66 palavras na língua Chacobo com tradu~ao em es
panhol. Além desses dados lingüísticos, traz também informa~ao sobre 
as condi~6es em que foram coletados tais dados. 

~quivo do Museu Nacional - Rio de Janeiro; 
Area: Lingüística. 

PROST, Marian D. Costumbre, habilidad y cuadro de la vida humana 
entre los Chacobo. Riberalta: ILV, 1970. 72p. 

Fornece dados importantes sobre os Chacobo tais como: aldeias e 
vivendas; mobiliário; artefatos; vestidos e adornos; víveres; alimenta\:ªº 
e quadro da vida humana. Há também um mapa na introdu~ao do docu
mento. Interessante para um estudo antropológico e social. 

~iblioteca do IL V - Y arinacocha; 
Areas: Sociología; Antropología. 
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PARTE 4 

Referencias Bibliográficas 

O material mencionado nesta se\'.aO se ref ere principalmente 
aqueles que poderao indicar um certo número de fontes bibliográficas, 
mesmo que nao sejam exclusivamente bibliográficos. 

Foram selecionados' nao apenas materiais que diziam respeito a 
família lingüística Pano, mas também os que contribuirao de alguma 
forma para lingüistas, antropólogos e outros estudiosos da regiao 
Pano, ou mais abrangentes como América do Sul e Latina. 

BALDUS~, Her~rt. Bibliografía crítica da etnología brasileira. Sao ( --;\ 
Paulo Kra~ 1954 e 1968. v. 1-2. ~¡ 

Apre nta urna rica bibliografía dos grupos indígenas brasileiros, 
podendo ser encontradas muitas informa\'.óes das línguas Pano. 

Biblioteca do IFCH/UNICAMP - Campinas. 

BIBLIOGRAPHIE du B. F. Constant Tastevin. 1935. 6fl. (Datilografado). 
Menciona quase todos os trabalhos e estudos que Tastevin reali

zou durante sua estada na Amazonia Brasileira. Essa bibliografía é 
muito importante para o conhecimento do que já foi trabalhado sobre 
línguas Pano, mas que nao está disponível até hoje. Esse missionário 
escreveu vários artigos sobre diversos grupos indígenas, principal
mente os da família Pano. 

,/"'-- - ---
( / Arquivo da Diocese -~ 

..... ..___. - -- _j 
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CALDITO MENDES, Luis G. et alii. Bibliografía de la Amazonía 
Pernana. !quitos: IIAP, 1985. v. 2-3, p. 201-83 e 373-434. 

Bibliografía analítica, organizada por áreas de conhecimentos, 
que incluí estudos lingüísticas e etnológicos que mais mencionam tra
balhos sobre as línguas e a familia Pano. 

Biblioteca do CAAAP - Lima. 

CAMINO, Alejandro, DA VILA, Carlos. Bibliografía de la arqueología de 
la Amazonía Peruana. AmazoníaPernana, Lima, v. 4, n. 8 p. 103-12, 
1983. 

Contém dados sobre a arqueología dos grupos localizados na 
Amazonia Peruana, estando incluídos os de línguas Pano. 

Biblioteca do CAAAP - Lima. 

CARRION ORDEÑEZ, Enrique. Fuentes bibliográficas sobre los idiomas 
del Perú. Humanidades, Lima, n. 5, p. 113-29, 1972. 

Apresenta bibliografias com comentários, informa também sobre 
o local do referido documento. 

Biblioteca Central da PUC - Lima. 

CHAMBERIAIN, Alexandre F. Linguistic stocks of south american indians. 
AmericanAnthropologist, Washington, v. 15, n. 2, p. 236-47, 1913. 

Fornece bibliografías sobre as famílias lingüísticas em geral, in
clusive sobre a família Pano, que é citada por exemplo em M. Navarro, 
Steiner, Hestermany e outros. 

Biblioteca do IFCH/ UNICAMP - Campinas; Biblioteca Nacional 
(Sala de Investigación) - Lima. 

CHA V ARRÍA M., M. C. Bibliografía Pano-Tacana. Lima: CIWUNMSM, 
1983. 167p. (Documento de Trabajo, 47). 

Bibliografía separada por língua, o que a torna muito interessante, 
apesar de omitir quase todas as línguas indígenas Pano do Brasil. 

Biblioteca do CILA; CAAAP - Lima. 
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CHAVARRÍA M., M.C., CERNA, José. Fuentes para la investigación de 
la literatura oral de las etnías de la Amazonía Peruana. Amazonía 
Pernana, Lima, v. 7, n. 13, p. 161-75, 1986. 

Contém cita~ües bibliográficas exclusivamente orais dos grupos ét
nicos da regiao amazónica do Pen1. Dentre elas estao citadas as literaturas 
orais referentes aos grupos Pano. 

Biblioteca do CAAAP - Lima. 

ERIKSON, Philippe. Les Matis d'Amazonie; parure du corps, identité 
ethnique et organisation sociale. París: Université de París X, 1990. t. 2, 
p. 452-579. (Doutorado em Antropología)- Université de París X, 1990. 

No tomo 2, há urna rica bibliografía sobre os grupos Pano e, em 
quase todas as referencias, existe um pequeno lembrete quanto ao con
teúdo. 

Biblioteca particular - Campinas. 

FUNDA\:.ÁO BIBLIOTECA NACIONAL. Amazonia; bibliografía. Rio de 
Janeiro, 1992. 242p. (Inédito). 

As referencias bibliográficas estao separadas por campo semanti
co e por área de conhecimento. 

Biblioteca particular - Campinas. 

INSTITUTO LINGÜÍSTICO DE VERANO. Bibliografía do Instituto 
Lingüístico de Verano; 1968-85. Lima. 

Informa sobre os trabalhos realizados comos grupos indígenas 
do Peru, incluindo os grupos Pano. 

Biblioteca do CAAAP - Lima. 

____ . lnformegeral. Lima, 1985. 
Apresenta dados sobre os estudos desenvolvidos com línguas e 

grupos indígenas do Peru até 1985. Encontram-se referencias bibliográ
ficas dos grupos e línguas Pano. 

Biblioteca do CAAAP - Lima. 
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KENSINGER, Kenneth M. Recent publications in Panoan linguistics. 
International]ournal of American Linguistics, Chicago, v. 47, n. 1, 
p. 68-75, 1981. 

Resenha que apresenta seis publica~óes do Summer Institute of 
Linguistics: Estudios Pano/, JI, 111, Iv, Ve Lecciones para el aprendizaje 
del idioma Sbipibo-Conibo. Essa resenha serve para se consultar como 
referencia bibliográfica. 

Biblioteca do IEl/UNICAMP - Campinas; Biblioteca do CU.A - Lima. 

LEVISTRE RUIZ,Jeaníne. LaAmazonía Peruana 1880-1980. Bibliograjia 
Crítica. Paris: Université de Paris X. Nanterre. Depto. de História. 
1982. 137p. . 

Contém importantes cita~6es bibliográficas que ajudam muito a 
conhecer os trabalhos desenvolvidos sobre os grupos indígenas Pano 
~a regiao amazónica do Peru. 

Biblioteca do CAAAP - Lima. 

O'LEARY, T. ]. Ethnographic bibliograpby of Soutb America, New 
Haven, n. 24, 1963. 

Contém bibliografia separada por grupos lingüísticos, segue a clas
sifica\:aO de G. P. Murdock em seu trabalho Outline of world cultures, faz 
algumas altera~6es que foram se mostrando necessárias para o propósi
to bibliográfico. 

Biblioteca do CAAAP - Lima. 

POTIIER, B. Bibliographie américaniste; linguistique amérindienne. 
París: Musée de l'Homme, v. 1-8, 1967-9, 1971-4, 1977-8. 

Traz referencias bibliográficas muito relevantes para o es tu do das 
línguas Pano. 

Biblioteca do CU.A - Lima. 

SCHULLER, Rodolfo R. Weitere Erganzungen zur Bibliographie der 
Nu-Sprachen. Antbropos, n. 6, p. 640, 1911. 
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Descreve quatro trabalhos de línguas Pano. 
Cica~ao de Girard- 1971. p. 178. 

SCHULLER, R. R., HESTERMAN, F. Weitere Erganzungen zur Biblio
graphie der Nu-Sprachen (Pano Gruppe). Antbropos, Friburgo, n .6, 
p. 641-642, 1911. 

Cita\:ªº de d 'Ans -1970. p . 142. 

SCHW AB, Frederico. Bibliografía de etnología peruana (1900-1935). 
Boletín Bibliográfico de la Biblioteca Central de la Universidad 
NacionalMayordeSanMarcos, Lima, n. 1-4, p. 1-26, 4-28, 101-15, 1936. 

Bibliografía estruturada em quatro partes: etnología, arqueología, 
antropología física e lingüística. 

Arquivo do IEB/USP - Sao Paulo. 

____ .Bibliografía de antropología peruana 1936y1937. Boletín 
Bibliográfico de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional 
MayordeSan Marcos,.Lima, p. 48-85, 1938. 

Cita~ao de Schwab - 1942. p. 65. 

_ ___ .Bibliografía etnológica de la Amazonía Peruana; 1542-
1942. Lima: Compañía de Impresiones y Publicidad, 1942. 78p. 

Apresenta fontes para o estudo do homem e da cultura indígena da 
Amazonia Peruana. Reúne cerca de quinhentas referencias bibliográficas 
comentadas, referentes a trabalhos sobre índios da Floresta Amazónica. 

Cita~ao de Chavarría - 1983. 

TO V AR, Antonio, TOV AR, Larrucea de. Lenguas Pano. Catálogo de las 
lenguas de América del Sur. Nueva Edición Refundida. Madrid: 
Gredas, 1984. p. 64-9. 

Este catálogo apresenta, entre outros, um estudo sobre as linguas 
Pano para introduzir as bibliografías. A presenta também um comentário 
para as língua,s da família e logo em seguida os dados bibliográficos. 

Biblioteca do CAAAP - Lima 
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Deaenho Shlplbo- Pano 

Maria Suelí de Aguiar nasceu 
em outubro de 1961 em 
Ceres. no estado de Goiás. 
Em 1981 iniciou o curso de 
gradua~ao em Lingüística na 
Unicamp, obtendo pela 
Fapesp bolsa de inicia~ao 
científica para desenvolver 
um estudo da língua 
Katukina-Pano. Em 1986 
ingressou no mestrado em 
Lingüística Antropológica. 
Concluído o mestrado, 
aprofundou seu estudo 
dessa língua, juntamente 
com outras línguas da 
familia Pano na Universidade 
Nacional Mayor de San 
Marcos. no Peru. Em 1989 
iniciou o dou tarado também 
na Unicamp. onde continua 
desenvolvendo um estudo 
comparativo da língua 
Katukina com outras línguas 
Pano. 
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