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INTRODU~A.O 

Pr1'11·11diamos, cm lug;ir do prcscnlc trahalho, aprcst•nlr.r uma mono{.~ r;1-

fi:1 region;d s(,hr<' a primitiva org:rniz:u;i.io soci:il <las trihos bahitanks do 
A111:•zP11as c· :1s 111111lanc;-as c111t11rais, 1r:!t'riormc;1!<• prod!r<:idas, pC'fo eonl::do 
d'.'s.sas !rihos cnlre si, com os hrasileiros c os missi1111:'trios h!'neditinos. 

Ao cxaminarrnos o material comparativo sobrc a vida c organiz:.ic;fto so
.-i:il d('ssas !rihns ( 1). vf'rific:'iinos sua insufici1.~ncia: om 11.s informac;oes eram 
·::•;:; ; \ ; ,.i·a r1111ilt1 1t111n•Tns:a .•; l'ltl 1·rfa,~· :lo :t c•·1·fos. a~q>t·•·lo:-; ~L• or;.~:111jz:1\~:to sn

l·:al de unia lriho c falhas, i1wo111pll'1:1s 011 inv:dsknks 1·111 n·l:11J1" :111<: lll1" :-

0111s aspcc:los <'Ill oulra .~ trilHls. 

Com t•sst' 111all'ri:.il, lllll 1·sludo com:1:1ralivo cla oqc(a11iza~·;'it1 social dl'ss;1~ 

fribos, no p:.issado, da permanencia <le c·crlos tra~os, no .present<', c das mn
d:11u::is r-111l11rnis 111!cric>1·mpnfl' l'fd11:1das. scria sempre falhn. 

St1c1'ssi\'os l'X:11111·s 1Titii-11s cl;1s afir111:11,"1)1·s an•11fada,; pdo.-; cliftT1'11ks :io

lores (~). reduziram () lralw!ho a atual apresenta~'.;io. 

Poderiam nos criticar as pouquissimas rcfcrenci:is (cxccpltiando no pri
mciro capit11lo - "Nol.icias hi sl<°>ricas c grupos diafotni:;"), kitas a<•s au!l)-

1·es quc nos informam si>brl' os Vapidiana. A omissao foi prnposil al. 

Podcriamos dividir os autorcs citados c outros, quc nos trazcm infor
rnar;-ucs s1lbre os Vapicliana, cm v:'trias catcgorias: clnl>grafos c dnt'1Iogos <!Ul', 

em contacto dircto com ccrlas tribos c cstmlando sua<> cultnras, rcfcr<•m-sc, 

ccasiondrnentc, aos Vapidiana do tcnilorio do Hio Br<inco. como l\:och-Griin
lw c·:~ (~) por <·x1·111plo; viaj:rn! cs <' c:;l11<Ho.~os de o :!lrw; r:rn~os tl11 c·onl!e:.,i n1''i1lo 

~1) 'l'a11!ipan.~ (Cara ib :t ), .i\T:~_ku xf (Cr: raiba), V:1piC .. ~11a ( :\r u::. l~). /\rc ku nn. (Ca
raiba.), .f<: r• ·kunn. (T:iulipa11g--C araih·t) :-;itua.da!-; :"!.s rnari.;e:i ~; i ~ enft·e os rjo::; l\:f.H.a .. j<li, 
llr .: ri; ~;l 1 '1":! , CPI it1J~«1. ·.:\umi11 1. :1fl1:1•;;f, · ~: do l:io Hi·a~:1·i1, no F•-' 1.~ ::l o d ·.J /\m:1::on;;··:, :r:: ra

~ ~ i ! .. \ 1!H't · i 1· :1 do Sul. 

(:'.) J·: 11..J i 1:rij11hf·r·g·. 'l'Jw<.dor. Vorn !~nr·oiln:t ;1.11rn (1ri11oc-o : 

l.1i1 · Vnll.1·n·: rup 1pi< · n1 11 1 ~ ~w i~ : 1 · l11 · 11 ltic1 1: r :1·111 · ci , ()!'i1 : 01 ·1,. ltio N1 J•ro, .l :t1J111r; ·: 

~,, . J 11 ,111litlf'·.~:· 1 ~ . l ! 1d1 . lli · r rn . 1:"i~ :·" 11 in t:11i:111a u11d :1111 P!'i1Hd; 11 \\· :\ llr1·11d d 1·1· .! ;d11t· 

l x::r. - 18:!9 
(;eographj~f'.h-8laliHtisl·hc BPS<·hn~ibung '-'On Briti:-;ch (;ui:tna. 

S c hom!Jurgk , Hic h:tr<l , Reise nin Britisch-Gu:tiana In den Jal1re n 1840-1844. 

Farabee, \V. C. ThP. Amazon Bx.pedilion o f the Univers!ty Mu<'eum 
Ti.H~ CPntral Carihs 
'!.' 1 ~ 1 : C e ntral ... '\...ra.\vaks 

nnth. y~· : l l N: r E . An I11trodttC'tory Study Of th,., 1 .. rt~;. C r afts n, p(! C~ 1 1 ~·

t o1;u:; of t.h P C:tti :1.11 a. JJ1rli r!J1$ 

... \u Inquiry into t!H • .. \ni1r:i ~:lll a11c1 .F11i~ ... - ! .r·:-t• o f th e fiui ~~ n :1 Indian :.-; 
rjnt tc: li -Cradlc 

1111 Thurn. g. H .. A111011g the Indians of Guiana 

Kir('l1 hoff. P a uJ .. Vcrwan"1t ~ch·;1f l:-;b ez:eichnn n!.:,•f'·n uncl Verwnntltenheirat. 

Di e V e rwancJts:>haftsorganisalion cJe r Unvaltlstam.me Sudamcrikas. 
~-· · ii::~ i · !L "'r; ''°"P P " r~, Vulk ct und l(ulltlf" (~!l . 
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cienlifico, como os irmi'ios Schomhurgk (~).QUI', cm s11as viagcns, nos ofcrcccm 
inform:u;ocs sbbrc o scosll1111cs ,a villa social, quC'r dos Vapicliana, cpwr de 
outras tribos; cl111)grafos quc estudaram os Vapidiana, mas 'locali:r,ados em 
outras rcgiOcs ( Gliiana lng!csa) e niio os do territorio do Rio Branco, como 
Farabee ( 4) ; au tores quc, haseados nas informa!;oes dos estudiosos de campo, 
emitiram gcncra'.iza«;ocs sohrc certos fatos da organiza«;ao soci:il de varias 
tribos, cntrc as quais a dos Vapidiana, como Kirchhoff ("). 

0 fato de estarem os aulores citados ora interessados em ~sludos prcsos 
a outras cspecialidades cientificas, ora, como ctnografos ou eln6logos, se 
pn•1JflcrC'm ao f'.~ll!do dC' oulras trilms, oti da tribo Vapidiana ,nws l11c:1li:r,ada 
cm outras n'gitics, rnz l'Olll <IUC as rcfcrcncias feilas ni'io si>mt·nk st"j11:11 por 
vezes vagas, como parc!;am contradil6rias. 

Tomcmo~ certa" regr:is ()!le ckfincm a organiza~,afl da famili:i <' d:i \riho. 
entrc os Vapidiana: 

a) Monogamia ou poliginia? - ha contradi~ao entre as obscrva~oes de 
Farabee (11), tlos irmiios Schomburgk (7) c ns afimrn«;iies de l\.ird1hof£ (II) 

~c um !ado e de Koch-Griinbcrg (II) e Mauro Wirth de oulro (1°). 

b) Sororato? - contradi~ao entre as observa!;oes de Farabee (1 1 ) e as 
afirma~oes de Kirchhoff (12) e as observa«;,oes de Mauro Wirth cnlrC' os Va
pidiana do tcrritorio brasilciro do Rio Branco. 

c) Avunculado? - Contradi~ao entre as observacoes de Farabee (13) 

entre os Vupiclinn:i <la (~liiana Ingiesa e de Kirchhoff (14) de um l:tdo c as 

(::) Vom Tioroima zum Orinoco - estudo sobr.e os Taulipa n;; ( :\mazon::~, 

Brasil). 
(4) 

(5) 

O. <'. - ef;'tudo fiobre os Vapldiana e Makuxf da Guiana lngJesa. 
Verwantltschaftsbezeichenungen, ebc., t.• parte: ter.mlnologla de parc nle11~0 

dos Makux!; 2.• parte: casamento entre parente<S. 
- Die Verwandtschaftsorganisation, etc. - O trabalho (! um en1'aio <le (lc~ri(;:"in 

com·parativa daH rc~a~1je3 de parenteaco das tribos ngricuttoras tlo A1nazon:-:.!-:. Ba.
~<'ando-1'e em Richard Sehomhurgk e Farabee (The Centr:il Caribll) .analisa :w rograR 
•lP ca~an1ento, rp.~·ddt11<da=--, fillac~ilo cntrc os ?ttakuxf (pg~. R~ n. 1!14) . H:l!-a•a11do-Hc <'nl 

Farahee, anal,J:-:a <~H ntr~:rnns f :1 toR ent.re OR Vo.pidlana dn. Gula.nn (}cntr·:ll (p~:·~ i. 155 a 
158). H:ltHHtflo-:-:t· .Pfl\ l\'<w.l1-<1ri1nhf:r-g' u n.utore8 por outc «ilado!=I, an:ilixa. :1. vi1Ja {'(~()· 

n·'\mica, a "hi>fLL. a org-:1niz:11:ao d :L !farnflin entre 'l'aul~µaP.1 .-; . l\lakttxf, VapidL111:1 n ou

tros indio8 da rl' g·i:1o tic, Hio J~r:1 .nro n.o Horoirna. 
(G) 'rl1c Ccntr:tl A r:t wa.kH, 1-1, 95. 

An Amazon Expedition, etc., 220 

(7) Schomburgk, Robert, Reisen In Guiana, etc., 306 
Se:oomhurgk, Hlchard, Reisen In Brltisch - Guiana, etc., ~~ 

(8) Die .Verwandtschaftsorganisation, etc., cap. 12, 115 a 158. 
(9) V<>m Horoimu. zum Orino·co, HI, 98. 

(10) Os Vapidiana do Rio Branco (Amazonas, Brasil), :pg. 32. 

(11) The Central Arawaks, 33 a 95. 
(12) o. c. - 155 a 158. 
(13) The Central Arawaks, 93 a 95. 

The Amazon Ex;pediti.m, etc., 92 
(14) Die Verw:tnlltschaft~organisation, etc., cap. 12, 155 a 158. 
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(di serv;ic;iics de l\lauro \Virth si'lhrc os h{1hito.-; atuais do:; Vapidia ;1:! do ler
rilorio brasilciro do H.io Branco. A analise da terminologia de parentcsco (t:i) 

parecc sugerir, no passado, o costume do avunculado. Os dados niio nos per
mit.em, c•rntudo, infcrcncia st1bre a co-existencia do :1v11cula•lo com poli
gi 11ia (' :;ororalo (In). 

11) P:tlrilocalidade 011 matriloca.!idade? - contra11it;:io entre os fatos 
oli •:1·rvados por Farabee ( 17) entrc os Vapidi:ma cla Giii:ina lngksa, acPnlua
da pm· KirchlwH (18) c as observat;iies de M:mro \\'il'lh ( 1") enlrc os Vapi
•li:ina ilo krrilorio hrasileiro do Hio Branco. 

1·) {t1r1,i111;1 t' :1h:1ndn1tn d:t t·:1s:1. por 1nn1-f·• d1> tn:tri1fo OU da H11111l i 'i' t' 

11111d;1111 ,;1 d:1 vi11\ · :1 uu do vi11vo1 t nti1nlfli4;ao 4·11lr r ; 1:• nh .'1tTv:u,· , · ,4·~ cf4· Fn 

r:dwt• ('. ") 1·11lrl' os V:qiidia11:1 tla 1;iii:111a l11gl1·.i:1 1· ;1s "" ~l:t11ro Wi1·tl1 Fl) 
1 r1lr1· o~ do fl'rt·,itnriu do Hio lt1·:111co. 

A rcspl'ilo tie ou!ros costu11w .~ l' 011tr:1!i rcgr::s ((lie ddl'r111i11a111 a organi

z:H;iio social, niio s(imcnle 3s afirmat;oes dos difercntcs autores c observa
t1 .. 1·1·s .';:w .wonk.''· 1·111110 a d1w111111•111a~·3io a n·srwilo (~ v:isl:t. 

.EllCOllll':tlllOS llllllll'l'OS:tS :tril'llltl!;lleS So!Jrc a CXiStcuda dr l'l'gras 11!< l'll

dog:imia tribal c exogamia de taba no paSllado (:!:!) e sobrc 0 abandono gra
du:il !lesses cosh11112s devido ao contacto frcquentc de tribos rlifcrentes resi
c!indo 1111111 mcsmo territorio (!!2); frequentes informa~oes s1)brc ritos rle mor
te (!!:1), sobrc a cuvadc F4), sobre OS pussangas de cai;a c pesra (~"), ,;fibre 
cl:111i;as (2tl). 

( t G) 0~ Va11 i-dia.na do T cr ritUrio do nio Bra .. u<~n. p ri,·s . ;!S ~ ~ 1. 
(llj) .l{o~ h-GrU.nherg Vo1n !!.nroiina, e tr:., III, 9 S. 
!17) Thi• ('(•lltral, HI ' '. !II, 7r;, 7·,. 

' (·Ji,• _:\•111:1 Z (\JJ I·::': pP1l i I !1111. t' I• ·., ~ f !l. 

( 18) Tli e Verwandlsehaftgorganisation, etc., l~r. a la8. 
(J~l) Os Va pi li:1ni :io 'J'er;~it(irio do f~io Branco, ~;l, 32, 47. 

(20) Th e Central Arawaks, 100: a viuva fi<:a na ald-e ia tlo m a rldo: filhos e fi
oha· ' fica:~l ~ob a tut<'ia do irni:Co mats 'Ve lho flO 1lai, OU , Ila !<t\ta. d,. tios pa.te rnos, 
.. 01 ~ 1 lJIJ:tl 0 1u e r pnrente nut~<; u!ino et c ~1!ti. Qun.ntlo morre a rnulher <l~ filho .s fi'.~.:un c::nn 
~ inn:t im:i.L~ vel!1a da rna.e (.pg. ~9). ~ntrie os J\Ia.kux.f (n1.:!trilo('ai~) \_1uando 1norr-a a 
~nPJh s r 1) vi t!VO abanduna a c nsa c s e 1nwia.. Entr~ 08 Vapidia"la (palril<1<·ais), qun.n· 
do morr~ o n1aridn a casa e tndo~ o~ ben s :xl.o que lmados. Por mPrte da 1nt~lner nr..o 
-"~~ a b:1.ndona. n. ca~a.. 

(21) Os Vapidiana 110 Rio ErCJ.nco, 23, 29. 
<22) F'a rab cc , The C e ntr.:il A r awa ks, 93, 95. 

Kird1hoff, Die V erwand t.schaftsor;:ranlsation, 155 a 15B. 
l\: o <' h-Griinherg·, Von1 llo !'oi.rna, e t c ., JII, n:3, 93, 94, 95. :!.:; L 

(i~ :J) I~o ch-Grilnbe 1 ·g, o . c., lG G. lG V, 175, v e r b i b!.i o,g r a fia d 1}3 r o ll ;1 p Cs . 
~la1n-0 \ Virth, n:uJ e rnn 114, pgs. 14~, 217. 
fk hmidt & Kop·nf:!' ~', Vf.i!lu:r 1HH] ICulture n. l8 ~~1. T, l~1. 

8clwmhurg k, Richard, R e i;i en, etc., 1.848, II, 1!;8. 
( ,~ .. f.) F :trah e'.' , ~·\ n Arn azon, 219 f:. f\g'. 210. 

Tilt~ Ct)ntral Ar:! wa l'\ ~, <'ll: ., !lG, '.l7. 

IC G<•h-Oriinhcrg-~ V•>n1 1~oroln1; 1 , c ~ '.'...' . , iI~. 1::7, ! '.Pt 

H <J lh, \V . E . A.n l nri uir y, :~!12. 

f::~.) Ko1~1J-(:1·Jinhc·r;-:-, ·v,,m Itnroim:t, 1 ~t ~ .• 111, ~· '..! '.! 

l•'a1·a.!1t•i-, Tl11· ('1·11lctl. Ar·:tv,•:lk~~. 4·1~·. 1'.I . 

(~I>) i;,.,. li-1;ru11lw• ·g , Vo111 itoroi11i:.L, lll, J!,'., J o,!I, Iii~ . 
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As contradir;c>es, acima mencionadas, poderiam provir dos scguint•~s fa
los: haver difcrenc;a entre os momcntos hist<'>ricos em que as informar;oes 
foram colhidas; prenderem-se, as observal(oes dos difcrcntcs informa11lcs, a 
tribos quc, niio obstante pcrtenccram ao mesmo grnpo linguistico, locnlizam
sc geograficamcnte distantes c sofreram influcncias cuJturais 11ifercntcs (Va
pi11iana da Giiiana lnglesa e Vapidiana do territorio brasileiro do Hio Branco). 

Os irmiios Schomburgk estiveram em cont\j.cto com essas tribos cm mca
«los do srcnlo 19. Koch-Griinbcrg, oitcnla anos dcpois, cnconl.ra as tribos, 
do lcrrilorio do Hio Branco ate o Horoima, soh a influcneia 1la <0 t11lura bra
~ilcira c cati>lica. 

Enlrc :rn ohsr·rvar1ics di' Farah1·e e ''" \Jm11·0 \Yirth o hi:ilo n·o111t!c1•;ico ,-. 
111·11111·110 p:11':1 111:11..-ur dif1TP111;,as frisanli'., \1!118; l!l:l;i-l'.1:1!1). Ill'!'" p1· i•11t·in1 

eslt11lot1 os \lapidiana c S<!lls vLdnhos da (;iliana lnglesa c o SL'gu11d11, os \'a
pidiana do fl'rrilorio hrasill'iro do Bio Branco. N:io ohslank oh~l'n·:11·1·111 lri
hos pl'rlt•11n·11ks au 111es1110 i.:rupo linguistico (i\ruak), a difen·n~·a di· opi
nhio cntrc ambos podcria provir de haver cntrc a organiza~ao soda! da tribo 
\':ipi1li:ina da Ciii:rna lnMIPsa ca !lo lc-rrilorio do Hin Brnn<"o. dif1·n·111;:1s oriun-
1la~, n:io sc"1 lla pri'1pria r11l111ra lrih:~l, t·o1110 ill' inl'lut 11d:1s ntllurais dil"1-rl'l1-

ks sofridas por ambas. 

A scr valicla nossa suposii;ao, seria Ile grandc iutcrcssc nm cslllllo, in 
loco, dcssas duas tribos, :por um mesmo ctnologo, para se verificar: (1) sc 
rcalmcnlc as culturas originais cram difcrcntes c por que; (2) sc a dikrcn~a 
.~urgiu ultcriormente por efeito de acultura~ao, c por que. 

Toclas cssas consiclcrai;,ocs nos levaram a nos cingir111os exdnsiYamcnlc 
ao material colhido por 0,. j\Iauro "'irth. 

D. l\iauro \Virth nasceu em Karlsruhe, na Alcmanha ,em 1899. Cursou a 
Univcrsidade <le Frilrnrgo on<lr sc <liplomou cm Filosofia cm Hl21, Pn!ro11 
para a Ordcm de S. Hen to, cm S. Paulo cic Lavant, na Austria rm 1 !.l:.! l; di
plornou-sc cm tcoiogia na Univcrsidade de lnnsbruk cm 1931) c, em (jcrma
nistica e Historia, na de Viena, em 1930. Pcdii1do aos sens supcriorcs para 
scr cnviado, como mission:irio dos indios do Brasil. foi cm 1934 dcsignado 
para a Prelazia do Hio Branco, ondc permancceu ale 1939. Em 1939 foi en
viado para Olinda, de ondc pediu para vir a S. Paulo, afim de !'ompldar scus 
cursos, de Etnologia. 

Durante os anos de 1934 e 1939, em Rio Branco, D . .:'Ilario Wirth colhcu 
material (27) sobre os Vapidiana, recolhidos em vinte e dois cadrrnos, quc 
apresentam a seguinte distribuir;ao de assunto: 

(27) Numerosos fora.m os informantes de D. Mauro \V;rth. Es"olhia. d '": 1·e os 
fntlios pertencentts aos diferentes grupos dialetai8., os mai·s inteli~·enU·s 1· 1·~! ·1:1 2 es 
d e rdatar fatos presos a. vid·:t atual ou passall~da triho, taiR cinno: 

O indio Erne~to, tuchaua de Tax! 
Luiz Gadete de Tabon.-Las0ada 
Alberto. twchaua de Juracl 
Pel.lro ,Je Taboa·La~t:n.da 
:IIanduca. pa.gi' da Uha do Rato 
J::.nuario di• K:trah:t1L1 
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I. da.l«s .~c»hn' a lir11.:oa Vapicli:tll:t, anolados 110" c;ttkrnos di' I a 7. , ,., 
'°"d1·1·r111 IX . X (' .X!I apn•s<·r1l:111t!o fl'xlos ""' V:1picli:1:1:1 1· ;rl(•rn:-11•, 

2. o cadt rr:o VIII ('O!ll:prcc111lc v{1ria!-> ora~·•-H'S cr;sliis, lr:11luzid:1s 1 m 
li•i;•:;a \·;1pidi:111a ,11ara ml.'lhor Sl'ITlll dccorad:1 s pt~lw; in<lios; 

·I. 

os (':ulcrnos lX, XV, XVI, XVII, XVJll, XIX. XX, XXI, XXll aprcscn

l:1ni le.dos de lent.las vapi(Iianas <' l!l \'apidian:i .alcrn:'io e porlugm~~; 
a gram:ilica Yapidi:111:1 (·~({1 contid;1 no c:1dcrno XJIJ cscrito e111 \';~

pidi:tria c :\lt.~ntfi'>; 

:1. \·arios fatos qu•. rc]acionam com a cultura tins Vapi1liann, c~t ·:io 

contidos no cadu BO XIV, cscrifo cm Vapidi:ma c porl 11g11cs (mu
li"sl:a~:. 1hn•;as , canl.,s, prrssan~'.:1s. divi~:"io clo lr·;1l>alho, 1·n111("rcio. <·;1-

·' :tllH't1f11, rcla(:11t•s 1· len11os ck pan·uks<'o, rilo" ck 111111·fc', de-. 1. 

Foi com o material, l'olocado por D. Mauro \Virth it dispnsic:iio do n~. 
llnhnl ll;rldus. prof1• :<sor di· Elnologia Br·asill·ira 11a Esl'ofa Li\ 1·1· ck Sol'i n-
1,,;.;ia c l'u.litica de S. Paul••. co:1tido Jh'Slc ultimo cadc;·11,,. quase exclu:•iv:.

" '1nf.(', C' complda1lo com o (los oulros. <Jlle clahornmos o prcs(ltlll' trahalh ,• .. 
Co11si.\li11clo o inf1·1TSS1· <'SfH'l'i:rl cl1· fl. '.\l;111ro \Virlh 110 1•sl11clo clos mitn~, 

as cfpr11ais inforr11ac;.iics for:1rn colhidas ao acaso, lanc;:1clas fll'los i 11.fios, < •:

pontarwamentc, aqui c aili, no mcio <lt• urrrn palcstra. 
E~sa eolctn ocasional tcm scu valor: trazcr informa~:ocs cspontancas. Sc 

o s indios conlar:1m csscs falo~, assim 1·omo quern sc <'xpandc Stlhrc cois2s 
1h- sua vida, scm quc ncnhuma pergunta os solicitassc, c de sc prcsumir, quc 
constituisscm fenomenos palp:ivcis Ila vida colctiva. no prcscnlc ou no p c..s
s:rclo. Por outro fado, snfre tie uma lacuna: dcixar cn1 suspcnso, vago<;, con
fmos, ft1H)mcnos que, dcsdc quc tomados como ubjctivo da palcstra ou cn
lrcvisla, controlados por perguutas csclarcccdoras, ressa!tariam nitidos, quer 
exprimindo fains da vicla atual, 11uc r !'Xprimimlo r-cmanesr:cntcs de fatos 1::1 
:mtiga eullnra trihal. 

'.'il'SSC S!'!ltido, aprescnlamos CS!\' traJ.ialho, n ;;o COJJlO CSltHfO defin;-
tivo sobrc a organiza{'ao social d1Js \'apicliana, mas como trma hipolc~c de 
I rn !Jal ho para pcsquisas 11 ltcriores. 

As fn·qtwnlcs rdcrcncias a infhu~ncia do ('Olltaeto 1·nln· OS Vapi1lia11;1, 
T:•ulipang, J\lalrnxi c 011lras lrihos 1·«·si«ll'11ks no Hio llra11«·0, " d"ss;1s trilins 
,-0111 •1.s J1ras il«:iros 1· os rni ssio1r{1rios, p11cll'r :~ 11 k\':lr os l«-i!o1·t· s ·1 nos ir:iput:'r 
o dcsc'_jo c1,. um 1·s t11do s<•h re :H'11l111rai;:-10. 

J'roc11ramos fugir a l'S~:1, co1110 a 1!11:tlq111T ontra prdt·11.,£i11 d .. 11111 l'Sll!d11 
1·1p11 plclo de um fcni'Hncno. 

N:lo posstrindo possi!1ilicladcs de nos pormos em conlaelo eo111 a Lribo 
\' ;1pidia11a do Tcrritorio do Hio Branco, para cornplcta.rmos 0•1 currigirnws 
o l!la h'ri :i.l cofhid o (l<1 i' !I. },far!ro \\' irlb, prdC'~·i;iws a1n-e:,•·;1f :; r s <<Jl!·: il k (·:;,· ·.: 

111alcl'ia l, el:;bor ndn <k fonna a nos afa slannos. o nwnos po:;sivel . d<> lllcsrno . 

.i 1 ' :t .:1; iin 1 C· · n~ .: , /. Ct~ .:! j 1 •:1 

Virjro.to ~1 ~ } ·! :i r l i 

' nul.rc..i•< i nd:,;~.:. u~~ i>~ ~ d\·c~ (' , :".:o·,: :.;. -C i n tn~, r':..wn1·. lr!n. <; :J :~:· tl' :-t , l ~; ~.;:na -Gr;:iu: " , 

V a.pi(1i :1 1.<:·VtH clnd ~· in\. cle ~·ujo:~ nonH~~ D . ·~1:1u;o 'Yi rt!'l n ;l o ~e l'i~ (' "!'il;t. e nr,.o 
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l>cixa111os tit• cl:1r a ( .... te lrah:ilbo um cunho de gcncralizai;-.iio l'it·11tifica, 
aprcsentando-o, para niio fugir it fideli1ladc das inforrna~iics d!' n. '!auro 
"'irth, eorn c:ir:ilcr mermncnlc hislbrico. 

NOTfCJAS HIST6RICAS SOBRE OS VAPIDIANA 

As noticias historicas sabre os Vapidi:rna comc~am scgunllo I· nch-<triin
herg (1) em fins do sect1lo 18. 

Dcntrc as lribos do norte do Brasil, localizadas entrc as fonks dr) ~fa-:1 

:1tc o P:1rim(• c Mnr11:1. os Vapidiana, constiluiam. ah; 17!18, 111u:1 rlas m:iis nu
mt•rosas e cra111 ilirigido~ 1>or 15 lux{rnas (2). Dizimados 1>or cpi1k111ias, pclos 
deitos do contacto com os brancos e com as populacocs fronll'iric;:i~, os \'a
pidiana transpl:mtarnm-sc :it(~ Tn(Jinambarann, no Amazonas. l\tnis lard1· r!'
niaram diante dos brancos para o interior e para a Gliiana Inglcsa (~). 

Manoel da Gama Lobo de Almeida os chama de - "a nac:io mais 1111-

Illl'rosa" --- dcntn· as quc moram na Serra do Parimc (!1) e Naltercr os sinia 
II•> Hio Ua11:i11, a fhicnlc do Cauamc c, pouco acima da Fortaleza lie S . .Toa
<J'Jim, na foz do Tacutu (4), 

Richard Schomburgk (5) observa que, em 1848, cntre o Hupnnnni (Cuia
na Jnglcsa) c ao norte do Uraricuera, moravam mais ou menos mil c qui
nhentos individuos dcssa tribo, obscrva~fio confirmada por Robert Schom
burgk (6), 

Coudreau (7) diz sercm habitantes dos campos e sc localizarem .e11lre o 
Hupununi, o Tacuti1 e Rio Branco, havendo diminuido scnsivclmPnlc em 
mimero, devido a grande capacidade de acomoda~iio que os leva a abando
narcm a tribo, desde que se adaptern as condicoes mclhores de trah:!lho e 
vida, junto aos fazcndeiros. 

(1) Vom noroirorn. etc., Y. 12. 

(2) Die Vcll<er.vcu1>Pi~r11ni:, f>l<'., 21~. 

'rux:·111n. - Diein11 :·n·ii;.\ fie Etnolo~..; .l. e S0<~io1og-ia. H. Hahins:; \.f.~ \Yi!.J ,,,., _,, ~1\3~. 

<" .. Eli. N:-i.chn1al. S. Paulo, .2,j25: tui-Hangut\, 8trad~lt (6R!l) (':.: c·1·1·v .. ;t rt'l-l-
111•H,1 : "O t;iix:'"111a CJ\I(' t1a rPco soa.r - qn:c,.n1 lt:n1 o t-:nn~n(•, f! dt' ~ ; 1 ~ 1 ;..: uo - ··
de tui -·· l'i:tni:;-ue P. ~ (1 11:1. ~ufixo qe RUhHtnntlva a. idf•i:t t.~ ontida no 'fH'•_•rixo. 

Ht\ ntto (• forcor-;.:inu' ntr• o filho flo pr6prln C'ho~n. t\Ut• JH'r qualqu1 ·1· :.1 ""; . , u."i 11 

ll:~· pt'hlo su(·t' th· r- . todavi:t <· se·mprp al.,g-uen1 da rantflia clf'~ t f'. ·· 

"£uxaua - H.oth, ,V. J~ "An lntrodutory Study, etc., 267-8''. o t,_~ rn10 

capitao corr<>HPondc ao tumachi (Cayenne) e tam·b~m ao tu,\ua <' ti t'.•-'<au 
(Hngua. ~eral) do An1azonas e seus tributarlos, embor.a. po~sa ~i ·.:ni!:.:a.r 

nlio somente 0 ('al>e<;a. do estal>eledmento, c.omo 0 homem mai> ,., lh'> <l:t 
malOca, ou aincln., o " h 8 t'e da triho ou nar:;ao. " 

(3) Ko<:h-Orilnl icrg, J)ie VfJJ,ke n ; ru:J)pierung, etc., :!l!l, c itando ~lanoe l ·! ~t <.;...!.ma 
I..obo de Almeida: "Descri1;ao r.dativa ao Rio Branlco", 1n1, Re•\'i~t" <lo ln • tit ·:t · · Ili ."
torico e Geografko Brasilciro, XXJV, 1861, R. d e Janeiro. 675. 

(4) Natt-er e r, vi~!len~E·, ·cujo~ 1nanu~rrito:-; se .perd t.. r :i m t-r. 1 11 :.1.rte , a.r>;_1 ·1 l·: 1 ' •;h-
Crilnberrg, o. c., 219. 

(5) Reisen in BriW;ch -Guiana, etc., II, 39. 

(6) Geographi~cbe St~itistische, ek. 
(7) J~"l Franee Equinoxi:ile, IT, 303. 
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J:111 HJJ 1-lJ, os \'apidiana co11stitui;1i'l, s• ·guml1J IZo•·l! - 1.~rlinli e rg (") m11;1 

11·ifJq de mais 011 tnenos mil individt.:o .-; , reunido.~ cm grupris csparsos, dcYidu 
i1s con<liriics de vida das savanas. Seu Tcr r itorio (0) fic:n·a cnlrc o alto Ru
p1rn ii1i l' o Hio Brnnco. For:1 dcss.r· Tcrrilorio, ;1Jguns ~;c :u;::diz<iv:1111 nas duas 
margl'ns do Laixo Uraric1,;ra, :w sul d11 l!raricur'.-ra ak Iii ! graus c ao :'l:orte 
:if ,·· " l::iixo Anwjad. 

CRUPOS DIALETAIS 

l'.1 • '•l!1 · u , ·0111pt11d1;1 .,,. de· 111:11, ci:J 1111 · r! ''" 11til i11dJ\· idlH•··· \ ftll ' ',ll ; t ::,·nil r:1 

l:1d:1 JH>I' i·l1·;. \'apidi:111a, do 1~r111w :\nuk aprl'.><'llla ,·i11!'0 divis11<·s dia· 
l1'1:1i ., q111 · d1·s1·111p1·11h:1111 f1111~·:l11 i111p :11·t:111!<· 11:1 .solid:1ri('d:tr!.· 1·nt1·1· os lllPlll

l>ro ·; d11s gl'ltpos que us f;.!:1111. 

Trnf,,., os i11di,·id11"' dpssa lriho h~m nn.;:1o de pcrknl'l'rem a um grupo 
( ' (1:t,t1111 \'; t pidi:111;1 111:1s 11 : tc1 -.,· t ·dn s idc1·:1u1 p:aJTJdc :..; th1:-.: Y:1pitii:111a do:.. 

ou!r11s gnipos di~ill'lais. (),u:1ndu '"' l'n1·011tr:n11 l;·;1l;1111 · 11os d 1• "laki1" ou 

''compadrc". 1Considcr:1m-sc, contudo "mais parcnles" dos Vapidi:ina de 
1111alqucr grnpo dia!etal, quc dos individuos de oulra :; trihos (~lakuxi, Tau
lip:111g, clc.) l'lllhora rcsidl'nles na 111csnu laLa 

E' !Jossh·cl quc l::>sc<; dialctos sl'jam ori •gin:'n-io~ ill' rcl:.H,'i>l'S c;rnuliiais. 
como sugcrc 1\och-t;riinb~ rg (1'1): - "Ao nortc do Ur:•ricuera ondc Wapis
d1:·1r1:1. i\lakusdd c Taulip:rng 11wram lado a lado c cst:io, muitas Yl'ZCS ligados 
por rcl:!t;iies eo1111hiais, os \Vapischiina oriundos de 1asais 111htos ou quc an 
l:tdo de sci! idioma falcm lam!Jt'.•m i\lukuschi ou Taulip:'.mg, sii1· ch:1ma:los Ka-
1·:111i:r (Ina); indic!o de <'01!10 :.;l' pod1 ·1n ~it·i:-{in;ir dt .. -.; i1-: na~.,-~es (l1L!~H'"\) trihais". 

E' ]Jossi\'cl, igualmcnk, q~1c nn passa1lo, quando as rcgras de l'11dogm11i:1 

!riLal l' C'xogamia de taha C'onstiluiam principios que impunham aos indi
\ idUOS l'OlllJlOl'lall1Cll(OS rigidos, CSSCS grttpos desempcnhaSSl'lll fllll{:aO im
porf;mfc na cscolha dos cun.iugcs, scnclo os indivi1luos ;pertencentes a uni 
grupo dialctal obrigndos a procurarem esposa entrc mulheres de ll•Jlro gru
po dblclal. 

(~~ ) Yn1n Horni1?1:i . ct e .• V. 1.:!. 

('.I) T e rritcrio. 
:·i;, ·q·jo-...: do~ fn(linK 

l he1·et o-Ll·i 5 .S J:! tlP l'l d 1-• S1-~ler:i l .;-n r: .· l'.l~::, i : ~-:-::i~~H-.· 1·: .. 

0 ti'JTit6rin 1ln Hio Br:l.nco te r :i o~ seguint1:: :.:..; li1:1ites: a N11roE'.;;te. Nortf·. 

:i .'.\lnrtH.: stt". N u rf(•, 1\' 0J"d (' sle { ! L ·?;-'; l t' P E' h ~ :4 1.irn ! t t·s t" P ! ! l a r~ l · )"i.°1b i i 1· ;'. .1.a \~ >;: ? '.f_·~ t;, · ! l 

!; u i:nw In~~; le8a; 

a ~u (. ~t•.-:! f• Sul Jli']O rj,, .A1w. U {L ~dJ· Sll~ f:1'."; H'.l :io l_~l':ti''_':_; (l· P'':· (' . ..:t':" rt :-;ua t':
•"! ; 1; '\ "!:~ (· cnn o Hin ~ pgro. 

·- - - :1 :-.:utfn(!':lt •, ~ ·1hi11do Jl (' !o l i n Ne ~ !'·'. 1la fqz dn ri n i~ :·;1 ! w11 a 11·· ;1 fnz :In d . 

i':-~ 1 lauari ~· por 1~·~;t,· ~'1 roz d11 rio :\-l:tr;u·i 1• :->;11Jin.J ;, :\:-> ;-;u:t ··;1.h1 ··· · 1·i1·.1:--: ti ~ l St•IT.l T.t
; Ii [ ; ~!I\ ' (_-()_ 

( ~ ! : · 1) \Vi1·l h . :\t :1 11t·n . 0 . ~". B . (l'._l :! i -~I ). 

It .. \11p1i11P :\14·yi·· ·. o. :-:. H. ( l'.J.f '!1 . 
1, l \!) \ - 0111 l:ul'oi 111:1, ,.!\ 11 J, IO. 

1 11;1) \ ·, . ,. · ;..· 1· t t · J1 ~1 d i · 1 ! 1·!: il l\ .1x;q : fvi, p .•:: . ~; . 



SOCIOLOGIA 1'17 

Atualmcntc, com a :iltcrn~fto dos antigos costumes, trazida pcla ocultu
rac;ao, e mais frequcntc a uniao entre homens e mulheres de urn mcsmo grupo 
dialetal quc residem, em geral, ou na mesma taba, ou em proximas, e, assim, 
a unidade dos Vapidiana passou a ser o estabelecimento ou taha scndo scus 
principios basicos de soUdaricdade a localizac;iio residencial dos mcmbros 
e o dialeto. 

Siio, como disscmos, cinco os grupos dialetais. Koch-Griinhcrg (II) e 
Farabee (11) no<> trazcm informac;oes sobre al.guns desses grupos. De outros, 
OS unicos dados que possuimos siio fornecidos por Ernesto, tnx;lua de Taxi, 
do grupo diall'l:tl Vapi1ti:ma-Vcnla1ldro. 

GRUPO DIALETAL VAPIDIANA-VERDADEIRO ( 1:') 

f:stc grupo cornprccndc onzc estubelccimentos, constiluindo 1kz tabas 
e uma maloca, localizados mais ou menos afastados uns dos 011tros, enlre a 
S('rl'a llnwai111a, os rios Pari1111; c Surum'\'1, romt·~a111lo ('Ill Barro. 

Em alguns <lesses cstabclccimcntos residem somcnlc Vapitliana; l'lll Oll

tros csles se misturam ha tempos, com os Makuxi e Taulipimg. Essa cohabi
lac;ao, alterando os processos simbi6ticos, favorece rela~,(ics conuhiais que, 
foram cm grandc partc rscponsavel pela perda de muitos tra(os da anliga 
cultura tribal, como a cndogamia tribal, a exogamia de taba, as rcgras de 
matrilocalidade e matrilinearidade, etc. 

Scguindo a direc;iio Norte para o Sul, encontramos os scguinks p<;fabe-
lecimcnlos: 

Taxi ( Vapidiana c Makuxi) com oitenta individuos. 

Barro (com l 04 i11diuid11os V(Jpi<iiana.~ c mn makuxi). 

Urocaima ( Vapidiana, Makuxi, Taulipang). 

Paneliio (Vapidiana). 0 estabelecimento de Paneliio c constiluido por 
tres grupos separados, possuindo o mesmo nome, e um deles o de Panelao 
Prado. Localizam-sc um pouco distanciado, a mais ou menos meia hora de 
marcha. 

Caranguejo (Vapidiana). 

Enscada ( Vapidiana, Taulipang). 

Auanaru (Vapidiana). 

Juraci (Vapidiana). 

Uruknri (Vapidiana, l\lakuxi). 

Canivetc (Vapidiana, Makuxi). 

Triunfo (Vapidiana). 

(11) Koch-Griinherg, Die VolkergruP:J>ierung, etc., 2.21 segs. 
Farabee, The Central Arnwakf<, -etc., 14. 

(1:~) A l"l 'S JH'iln d 1 · :~:·w ·P:rurw clial(~tat ns uni<.·a!-( infornuv:O<'s (]tH' 1111:-: rnr .t111 cLt-
das s :\n as d,~ J·:ri1•: :-ito, tux{tua lie Ta~i, cOl1hhJa..., por ]). f\1.auro \Vlrth, u. ~ . I!., ·I :1 :~.: -:). 
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GRUPO DIALETAL KARAPIVI 

(sit' grupo dialctal w1e se locailiza llll' Surum'l1, abaixo rlc Barro, no Co
li ng., c no Xumina (I:!), dcnomina-se 11egundo informa<;oes de Ernesto, tu
x:\u:, de Taxi, Karapiv i ( 1:1), scg•uu!o 1;:odi-(~runbcrg Karapiii (H) c Kan-
1wy i ~:cg1111do Far:tl1cc ( 1"). 

f\o< l1-t;rlinlicrg nos informa quc o grupo K;irapiii reside ao Norlc do Ura
ri('U»ra. ondc cstiio aparentarlos, por rcl:.1<;{1cs conubiais com os l\fakuxi e 
''""' '"' T:i11;ip:1111i. s•~rvindo o lt~rmo Kar:1piii para tiPsignar os Ires icliomns. 
1::1r .tftr'i' '' J,., ,. ·,1· :' 11111:1 11 il111 :1h·,11t ,:icl . .t 1•1·t1,-~ V:11•i41i:•11:• q111· _';f' c-h!t111:1v·1 

hat ''l'"yi. 

0 110111{' pndt• jll'O\'ir, sn(11111lo I>. M:P'l'O \Vil'lh. do 1k !Im p:1•;s:in1 ('flllllll!l 

"" '<:gi:"111 0 karapa t·111 V:lpidiana. 

tstc grupo compreendc seis csfahclccimcntos constituindo cinco taba.s 
1' UIP:t 111:il1-,c:1, disposlos 11:1 s1·g11inlc onlt·rn. 1•111 <lir:·~·iio d<' Nol'lc p:11·a Sul (l!I): 

Uru1Ji1 (l'a1iidim111, Malmxi). 

Miritissal-Gro:;:;o (Vapidia11a, Malw.ri). 

Agua-Lim pa ou l\Iilho (Vapidiana). 

Anakaru (Vapidiana, 42 individt!Os). 

l'eclra-Branca (Vapidi:.ma). 

Lago-Grande 0'11pidiai;•1, M:ikmd) 7:t hJi·. iduos. 

GRUPO DIALETAL PRAVILHANA 

l\och-Grifouerg ( tG) rcfcrc-se a uma lcnda taulipang que relata uma lnla 
entre OS Kufaiakog c OS Palnviang. Os itHinos sao OS rn~smos Paravillrnnas, 
assim denominados pelos TauJipang. 

0 nome provem de sua morada no Kulaiala, um aflucnte do Massaruni. 
Constitucm provavclmcntc uma horda dos ln.garik6, pcrtcnccntcs a triho dos 
Akarnio (Caraiba). 

Segundo as inforrnac;()cs dos Taulipang, colhldas pclo nutor cilado, o.~ 

Palaviang, constituiam uma gramle tribo localizada cntrc o llrarknera e o 
Amajari. Os brancos OS levaram a Corc;a para 0 Rio Negro e outras regwes 
do Amazonas. Os irmaos Schomhurgk cncoutrararn alguns ddcs na Giiian'.l 
fnglesa. 

n_:n ·Ernesto, tux!lUa de 'J~axi. Infon!11aGOe8 co1hida~ ~>Or' D. ::\.1::1uro 1.Yir1h (~ 

"'.or:-r:,.,'.,[V1as nor D. J\quino fvJeyer~ dir-etor da ~{isf;D..o ;:_;:1ies!ana do IUo Branco. 

UnT.:\: {l :·dnal 
'] 1' I; l '. l I: I 11 ! ll II U fl l (' f' i~ '.; l 111 t~ JI I l ~. 

(Li) Vo1n H.oroirn:\, (!le., Ill, 10, Dit- VU!k .. ~n'.Tun;di~runi..;-, (:;tc .. ::!::!l 

(1;,) 'l'he Central Arawnlrn, U. 

c 1!;) 1-:111•h--<:1·ii!!li1•TT:. \'0111 Hornln•:1, ,..,_,.,If, •;1 ' \!, 11;, ltlJ !O 

l•L· \'nlL1·1 1·1!pi ·1·1111~:-, Pt1:., ~()I),!.!:!-~. 
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A lcnda diz qu~ a luta sc descnrolou na regiao da Serra Urocaima. Os 
Palaviang atacaram e mataram alguns Kulaiakog quan•io estes iam para suas 
rocas. Para vingarem seus mortos, os Kulaiakog planejaram um ataque de 
surpresa aos Palaviang. Atacaram a taba que possuia cinco casas, atearam 
Cogo cm dois lugares, fora, afim de iluminarem o local e vighlrem os quc, 
aproveitando-se 1la cscuridilo da noitc, tcntasscm fugir. l\Iuitos for:.im, assim, 
rnortos, c outros kilos pri~•ionciros. 

Os Vapidiana <lominaram os ·idtimos rcmanescentcs dos Palaviang ou 
Paravilhana do Rio Branco o !hes assimilaram a .Jingua, misturandn-a com a 
.\ruak, orit~inando o 1liaklo Pai·avilhan::i. 

,Como '""' d """ tf:o l't1ll 11ru tl:1q111•lt• r-:rupo, hoj,• lt1l<tl111l'llll• " ·" i 11111, <lh· 
sulvido nos Vapi1lia11a, cnconlramos na rcgiiio do Amaj:iri, cntcrradus, poles, 
~ramies 111issangas. cujo uso e fahrico lhc.~ l'ram utrilmidns; o 1liall'lo para
vilhana c :ilguns rilos morluarios ( 17) permancccm ainda incorpPratlos :'1 

cultura Vapidiana. 

n. Mauro \Virtli. por informa~·:io ilc Erlll'Sln. :JS sitiw 1111 .\maj:11 i. (' nos 
informa s1iurc os Sl'guintcs cstabclccimcntos: 

Ilha-Grandc (Vapidimw, Taulipang). 
Bacabal (Vapidiana). 
Cuarib:1 (Vapicliana, cento c quarcnta irnlivirluos 1 • 

Porco (Vapidiana). 
Anu;a O'apidiana, Taulipang quc ai tomam o nome de Jarikuna). 
Flexal (Vapidiana). 
Pa'.meiras (Vapitliarw). 
Caju (Vapidiana). 
Pao-Rainha (Vapidi:wa 1. 

l{arab:rna ( Vapidiana). 
I<aua:-i1.-uau ( Vnpidiana). 

GRUPO DIALETAL TIPIKEARI (18 ) 

0 grnpo dialetal Tipikcari talvez tcnha tornado seu nome de moquem, 
iiegundo n. Mauro Wirth. Os indios que o constituem moram na rcgiao si
tuada cntre o Uraricuera, Mocajai, Cuame, Serra da Mo~,a e Taianu c, da rc~

giiio do Rio Branco ate o Uauau, aflucnte do Cauame. Compoe-sc dos se
guintes cstabelecimentos: 

Missao (Vapidiana). 
Pium (Vapidiana). 

Todos - qucrem, pr6xima a Barata, rodeada de serras que, de longc pa
reciam cabecas humanas. Segundo Ernesto, os indios comccaram a dizcr -
"as scrras fo1los qucrcm ser cnhcca:;" - e a dcsignacao. foi adotada para as 

( 17) Koch-Gr-Un berg-, Vom H.o:·oi·ma, fltl~ . , II. 3(). 
nl·~ VOlknrg1up1piProng. etc., P•.1.;". 208. co1nenta. ttUt~ n~ Paravllh.·ina s:lo Utl1:t triho 

c x.lint:t; p;.::·. ~~:.!. 1·et'1:r1•-so i\. irlhn I"arau Laa, talvl'Z co.tno a.08 rne :-~!::ios Pa.ravill1an:L 
(1~:) f·:r111· .:-:; lo. irlfonn;11~ ;:'1c~; colhitla~ por D. ~'lauro \\liMh. 
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111al6cas. Os habitantes de Todos Qucrcm sao aparentados por relacues co-
1111biais com os de Barata e· possucm roi;as em comurn, permilinrlo mais fa
cilmcntc as unii'ics de tralrnlho, de quc tratarcmos au considernrmos a orga
niz:i~·iio social. 

Har:ila (Vapidiana). 
S. Vicl•1tl.e (Vapidia11a). 
llha do Halo ( \'a1ddio1111, ~Iaku'\i). 

Ania 0'11pidiana, Makuxi) . 
.,.,. ,.,., i 11 Ii :1 ( V :i pi di" 11:1. .11 ttlcru·fl . 

"1'111.1111 ( Va11id1:111 :1) 1· t-1111 -. lil11i11dc• d1~i·. 1··.lal11·l1..-i111c·11lt1·· .•;t· p:1r:H141_•;_ 

S1·1Ta da !\lo~·a (Vapidi:111a). 
l\J;,r;if; :lllii Oil l\J;11·;il\ ;1111i (\1;1pilfi:tll:t) . 

l\lan·t ( Vapidiaua). 
Barro, situado no Caua111e (Vapicliana). 
Forquillta (\':1pitli:111:1) . 

J\rara (Vapitli:111:1l. 

Kariri (Va11idian:i). 
Anidgrandc ( Vapicliana) . 
.'.\lakuna (Vapiclbna). 

GRUPO DIALETAL ATURAIU 

0 grnpo dialc!al Aluraiu sc localiza, segundo Ernesto c Koch-Grunberg, 
na regiiio ao !ado esquerdo do Hio Branco, na Serra Cla Lua. Segundo Koch
Criinhcri,: (1 11 ) os Vapidiana cnlrarnm, hit anos, no terrilorio dos Aturaiu, uma 
lribn. eo1110 aq1wl:1 Ani a k , ass i111ilando-!hc a lingua c for111ando (,sse grnp•> 
dialdal. 

Farabee salicnta o mesmo fato (20). 

E:sse grnpo c constituido por oito cstabelecimcntos ('H): 

Cigarra (Vapidiana). 

Sarraua (Vapidiana). 

llfalaca~hcta (Vapidiana, cem .individuos). .Constituido por dois estabc
lccimcntos com o mcsmo nomc situados, um mais pr6ximo ou mais <li~tantc 
rla Serra l\falacachcla. 

Kan:iuani (Vapi<liana, Ma1mxi). 

Nova-Cintra ( Vapidiana). 

Taboa-I,::1scacla (Vapidiana, constituido por mais 011 menos ccm indi
vi1lnos). 

l<iln1a11 (\'apidianal. 

.Jakami ( \!apidi1111a, /\ l11r:tii1) . 

(I '. 1 ) I ~ 111·!1 i :1-iinl11·q:, j 1j ,. \'(.JI· 1• l'! '.T IJJ1pj,.1·11111:·, ..f1 · • . ;;:: 1 ·~. 

('.!O) '1'111• I '1 · 1il ral. /\ l":t\\':lf,: :_, I:: ( .. I::~ . 
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II 

A RESIDE:NCIA 

A ~1.ALoCA 

A maloca (~~) vapidiana, antigamentc, consislia nnma hahitn~ao com um 
l'l!lif'.O l'Olll.parlir11Plllt1 OilflC fazi:Ull () fof,!O, OOCIP SI' l'!'llllialll para as rdc•ii;'ll!'S, 

oruli· loclos o :: i11divld11os ,. r11111llins tic· 11111· SI' l'Cllllpc111h11 II L1111ili:1 1~1·:111111', SI' 

rcuniam para clor111ir, nas n:dcs, pcnduradas junlo ao fogo. 
Al11al111cnl«' o l'nnl:t<·to 1·om os hrancos c a i11f1111;11da ell' s1·11s 1'0-.lt11111·s 

lc11dc111 :t 1ksln1ir os coslu11ws lriliais c a sugcrir as malc"icas 1·om v:11·ios c·on'
partimcntos, separando os casais, os bomens e muJheres sollciros. 

Essa infhr(,ncia varia com n dist:incia: os cslabolccimcnlos situ:ulos pni
xi111os de lloa-\'isla, 0111k o nirnll'ro de fazendciros brasikiros l.• maior I' ondc 
a a~ao da rnissiio hcncdilina e mais inlensa, sofrem maior inf111b1cia e apre
sentam maior tcndencia as malocas com varias divisocs, comunicando-se ou 
complctamcntc independentes. Nos estabelecimentos mais afastados, como 
os dos grupos Vapidiana-Verdadeiro, Karapivi, Paravilhana, loc:ilizados pr6-
ximos as serras, de acesso mais dificil aos missionarios, mais isolados do 
conlaclo com os brancos, perdura o tipo primitivo. Possuem um itnico com
partimcnto 01ulc as difcrcntcs familias, homens e mulhcrcs soltciros h:11.Jitam. 
As mulberes arma~1, para dormir, suas redes junto ao fogo. Em aligumas 
malbcas mais priiximas, na construc;iio primitiva fazem uma separa~'. iio para 
os hospedes. 

A influcncia da cultura brasileira e catolica varia, igualmcntc, com o 
status social do individuo. 

Os tuxaua coilservam, em geral, muito mais do que os indios comuns, 
os costumes tribais e, assim, nos estabelecimentos mais afastados, sao as ma
l6cas dos tuxauas quc reproduzcm o tipo primitivo. Siio dessc tipo as dos 
tuxauas: de Guariba, do Grupo Paravilhana, junto ao igarap~ Pare be; de 
Barro, pr6xima ao Surmmi; de Taxi do grupo Vapidiana-Veriladeiro. 

Os indios comuns, sofrendo com maior intensidade a .influencia dos cos
tumes brasileiros e da Missao Beneditina, abandonaram a tradic;ao tribal rla 
familia-grande matriloca1 e constituem, em geral, pcqucnas familias compos
tas do casal e filhos mcnores. 

Assim, mcsmo residindo em mal6ca de um imico compartimcnlo, est:is 
nao apresentam o aspecto que as das familias-grande apresentam, ou seja, o 
de difcrcntcs fnmilias, de homens c mulheres solteiros rcsidirf'm c dor111ireP1 

(22) Mal&ea - Dicionario de Etnolo.gla ... Baldus \Villems ... 11!i: "do tu~!, 
segundo Stradelli (317) que cit.a as formas mar6ca e •rna.r -6ea, Pi~nifi<·an<lo nwrfL: 
va1·a, vc•1~1~-01111·:1 <!"•l·f). (h,':t: ,·as;t (!"17!)) '~ a 1palav1·a 1·01npo:-da 111ar(ic.l .i11 111:11twa· <':1:-i;\ 

lie var.:tH, c:i~:.t d1• <·~-itacaH <'rt17). 

0 tf·rrno 1na}(1ca (]f~Hi~n~ no BraHil a -casa en1 >(]UC sc alojam vfl.rias ran1ili~1">. 
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II<> mcsmn compartimcntu. A3 divisocs intcrnas, fcitas cPm l:tpnmco; o'..' .pano, 
~alhos e fo!has, scparam as difcrentcs familias, e os homcn:.; c mull1~rc:i 

so ltl'i ros. 

O TEllHEIHO 

A frcntc de calla maluca um tcrrciro prolegc a casa (fa proxirnidadc dos 
bicho!'!, das cobras, do fogo das qucimadas; ai esticam o couro dos :mimais 
111orlos, cspalham , para secar, as scmentes das planlas qnc cultivam. 

/\ c :isa do l11x:'111:t pos ~ui urn lcrreiro m:iior <Jllc a dos 011tros, oruk rc: ~

liza111 as grandes fcsla.~ c((, dau~:as (', <111 :111do l11i 11<.•SIH'<l!'s, os lwmcns S(' rcu
IH'lll para l'Onvcrsar e bebcr caxcri. 

As casas, sifuadas afastadas umas <las outras sao tmiths por um lrilho 
c.~lrcito. llft, i1s vezes malucas situadas muito pr<'iximo c, em geral, rc1·cfam 
a pcrrnancncia das anligas regras de residencia malrilocal, tendo sido a 
•·:1sa conslruida pelo p:ii da mo~·a 011 p<llo fufuro gl'nro, p :ira rt•sid1' 11cia do 
.i.i vem casal. 

Entrc as mal6cas ha arbustos, capim, pastos, c as iJ>lantas cnmuns a rc
g i:io: caji1, caimbe, cravo, mirixi, de. de cujos frutos pri11cipai111cntc d11 mi. 
ri:d fazem vinho. 

A TABA Fl) 

N:-111 h:-1 11111a ordcm :iparcn~c na dish'ibui\'.H> !las 111:111.H·as. 

Elli gcral st~ 'localizam esparsas pdo c alllpo, pri1ximo a malo, rio 011 kn
n1pi', dando :'1 c1111stit11i~::lo 1la taha os nrais v:ll'i:ulos mwcc tos. 

A causa principal reside ua mobilid:ulc a curta 1lisl :i11ci:1, usual (·111.r1• 

ns Vapidiana. 
Varlos falos favorccem cssa mobilidade: os costumes presos a vida agri

co!a; a invasao do Tcrritorio dos indios pelos fazcndeiros hrasi.leiros; a trn
cli1;iio prcsa aos ritos mor!u{trios; o desejo de mudar. 

Os costumes prcsos :\ vida agricola os impelem a av:m<;arem, _lentamentc, 
pt,Ja mata a dentro. Prcferem aproveilar o tcrrcno para suas ro<;as somente 
no ano cm quc fazem a derrubada e qucima do mato quando a terra, nao in
\·at[ida pc las "pragas", pode scr aprovcitada para a planta ~ao, scm gr1nde:, 
trahalhos. Dcsde que cdlham o fruto, prcfcrern dcrrubar outro trecho de 
mato, qul'im:i-lo c plantar, a carpir o tcrrcno anlign, invacli<lo p cla vcgc
t:11;iio. A nova dcrrul>ada ' c sempre fcita cm trccho pr(1xi 1110 a casa. Assim, 
cm cada :mo, as ro!,'~ls ocupam novo trecho coherto, anteriorruente, pclo mato. 

Quando niio h/1, pri'1ximo it casa, lugar para novas rrn;as, constroem nov'• 
casa, mais afastatlo e sc rnudam. Quanclo cultivam plantas quc nao produz'.·•il 
cm 11111 ano como a mandioca, a p'anla mais cultivHda cnln· cl<~. tlemorm·1-s •.~ 

(!~:~) Ta-ba, Dkion~"trio d e E:t no1o·gla .. 21 5 : ".do tup i e do r;· uar,Lnf, scg u11•: ..:: o 
~ I>k ion:'i.rio Portugue.z- Bra;.dH:uto" ( 54., 28:-: ) .. Von Mn.rtius (1 It 87 > M.01ttloya. (Tesol'o, 
:~ ·Vi) Hignificantlo ald.ela. ~lu i t o n autores brn.EiJP-iros U83.0l d.U tf~ ri~Hl .pa.r3. d~r.igna~· 

'?. a.l1:!~ia dnf' Indi os. 
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TIPOS DE MAL6CAS 
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I - mal6ca do tux:"<ua de <:u:triha (l'ar:H"ilhnna) 

I - ca~a do dono flHtle re!-iide tOcla. a fa.rn11ia: ca.~ 

sal, bomens e 1nulht:-rcs solteiros, cria.n~fl.8 

2 - S'clo clo n1esrno tlpo: 1na.lt\C'a flo tux,\ua do 
Barro, de Taxi. tOd:ts do grupo V:.Lipid!;1na

Verdadciro 
x - porta da fr-ente, fech:ula por um:. eHteira.: 

homens, principalmentc visitas. so entram 
por e~ta 

y ~ }Hfft:i do,:-; fu.nrlo.s: en~ratl''.. 11ar:1 ~·; n1n~h~r.._~~ 

ll - 'l'AD:\ AU.\l'i.illU (Vnpldlana-Verd:uleiro) 

I - mal.Oca onde reside tOda a familia 

3 - harr:v.·U<) ond.e- gua.rd<ltn os ln'-'trunH~nlo~ de 
trabalho e sen·e de comodo para o~ h(;pedcs 

Ill - "PAllJgL;IO (V111•ldl:uia-Verdndelro) 

Jt1al6cn 11 .. M:morl Itlbt"fro (l'lrn1•.-lno) 

I - roHltli'nclu do cu,..al dono dn. c:isa 

2 - residi!ncla !le ><ua rtlhn •':t>i:tda, !,ill 

3 - salilo p:ir:i vlsitas 

IV - TABO.\.-LASCAID,\ (Aturnhi) 

I - cozinha onde dor·mem as mulheres 

2 - residencia do tuxaua, .mulher e filho" I>e· 
quenos 

3 - r.esidencla dos homens e h6spedes 

4 - barrtwlo 

V - :\L4.RCr (Tlplkearl) 

I - dono e famflia 

2 - mulheres 

3 - visitaa 

4 - forno 

5 - homen:< 
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111ais. C:1111i11h:tlll, as«i111, 1·0111 roi;as c mali>C":tS, st'lllfll"<' tlrnln1 d,. l<'rri!t'H in 

1·.,111Tdid11 :1 (·lt-s, p1·lo !(11\tTllO hrasilt'iro. 
L;.s1· I• 1Til1"11io, l'Olllo propri!'d:1d1· ('oldi\:t, 11:-10 potlt- s1·1· t1rn·,11!11 n!l \T:1-

dido, 111as (· c"11slanle111enl1• i11vadido pl'los f:1Zt·1111t'irc>s 1>1·:•,;ikir•>s, d11nd·.· a 

st'guntla causa quc favorccc a mohili<lade. 
Ncssc processo de invasiio os fazcndeiros Iani;a111 miio de seus gados. 

Conslro1·111 os rl'liros pr<'•ximos :'1s roi;as alH'rlas dos illdios. Os animais JH'

!H•lram nas planlai;ocs e as eslragam. Em repres:ilia os \'npidiana malam
nos, comem a carnc e aprovcitam o couro. Dcsclc quc tenham nolicia da 
1111<•ixa d:irla pPlos prnprict:'1rios dos animais mortos, ao dclcgado, para evi
·tar1·111 q11 .. . s11-.1· .'l ("0111 :1 .i11sli~·:1. ah:i11dt111:1111 s11:1s n11;:1s P s<· , ... ri.-:1111 p:ir:i lr1:!:1n· s 

111ais nfasl:rdos ond!' co11slrn1•111 110\'a 111al1'1ca. 

() krceiro f:ttor quc favon·ce a rnoh!lidadc a curia distfmcia, consistr nr:,; 
1·osl1111H·s pt'l'sos aos rilos ntorlu:'u·ios, fill!' i111punha111, antigamcnk, o iwp11l

la111t·nlo do cadaver no rccin!o da casa , o ahandono e l['Jci111a da 111cs111:1 <' a 

11111d:111r·a par;i 110\'a mal<'ica. 
I h ltt\: .111:0-; 1·011s1"1"\·:1111 :iintl:t :t l1·:odi~·:io " 1"0~111111:1111 11111<l:1r d1· 111:.r,-..-a 

11u:111do lhl's IllOlTl' a esposa. 

~luifos dos indios com1111<;, cm face do terror quc scnlem cm rclai;iio :'1 
rnorll'. aha11do11a111. :'ts vezes tcrnporaria111e11ll', oulr:?s Yl'Zl'S ddiniliva111cn!1· 
:t 1·asa. 

tsses coslu111es v:lo dPsaparcccndo. knlarncnlc, por du as razucs: a P\'
IJl'eza !'ll! '}Ue vivem faz com quc nao !hes seja facil o a!rnnrlono da vcllla 
maft'1ca c construi;ii.o de um a nova; a influcncia da missao brncdili1rn vem 
dcslruindo a tra1li9ii.o de scpultar o morlo dcntro da casa inlroduzindo o 
enlerro cm ccmiterios. 

0 descjo de mudar de amhientc t.~ o tcrcciro fator quc favorece a mohil j .• 
d:111l' , dekr111inando as vczcs a localiz:i!,',iio das ma'<'icas Jongc •las roi;as,. 

Os Vapicliana de Sarraua (Aturaiu), rcsidcntcs no Brasil, mudaram-sc 
para a Giiiana Inglesa a margcm do Tacutu (rio Jimitrofc), ('onstruindo no 
local suas roi;as e rnalocas. Vol!ando novamcntc a residir no Brasil , conser
var:1111 suas ro~·as 1w Tac11ti1, p:ira onde viio todos os dias. 

Os de Todos Qucrcm (Ti.pikcari) possucm suas roi;as pr1'1x imas a Bara!a 
fTipikcari) no Taianu, a uma distf111cia quc os obriga, 1liariamcntc, a dua<; 
horns de marcha. Os de l\Ialacacheta (Al11raii1), mudan1lo-se, conscrvarnm 
s11as ro~·:1s 11:1 a11tig:1 l\lalaeadwla, a duas horns de viagem a Jlt'. Os de Talma-
1.:iscada (Al11rai·i1), avan~·ando Sl'lllprc, s11as derr11hadas Ill' 111:1111, poss111·:n 
s11 a s 1·01;:1s. al11:il111c11t1• a 1h1as horas 11<' 111:1rcha. 

N1·ss:1s 1·011di1J•l's 111- co11li11ua 111ohilid:td<'. ora solieilados 1wla nova lo · 
ca!iza!,':l.o de suas roi;as, ora pelos rilos de mor!e. ora Jll"!o 1kscjo de mndar, 
ora por causas vanas como cpidcmias, insalubridadc do local, falla ou difi
culdadc de accsso as aguadas, ou pcla invasiio das ro~as pclas salivas, etc. 
as m:1f1"1cas caminham, com os ill'lios, dislrihuii1do-sc irrcgulannenk, c dan

do :'1 lat.a uma apari:·ncia de imprcvisiio c dcsordcm. 

Os lrilhos cstrcitos quc ligam as malocas entrc si c tOdas it do tuxaua, 
cujo tcrrciro c o local de rcuniiio c festas, silo os clos que as unem c cvidcn-
dam a existtncia <la t::iba. (Continua) 



Seccao Etnol6gica 
Dirigida por Herbert Baidu., Dr. pbiL 
Escolo Livre de Sociologio e Politico de SOo Paulo 

A organiza~ao social dos Vapidiana 
do Territ6rio do Rio Branco 

LUCILA HERRMANN 
Unlveraldllde de s. Paulo 

A INFANCIA 

(Continua~.iio) 

Os Vapidiana geralmente sentem grande alegria pelo nas
cimento de um filho, sem distin~ao de sexo, muito embora re
cebam com mais entusiasmo os meninos. Nao obstante as mu
lheres serem mais ativas que os homens (nos trabalhos da ro~a. 
na industria domestica, etc.), o prestigio que recai sobre o sexo 
masculino faz com que os pais se sintam. mais orgulhosos corn 
0 nascimento de um varao. 

E' geralmente na propria casa que se da o parto. As ma
locas proxima sde Boa Vista possuem varias divisoes internas 
feitas corn folhas de palmeira-inaja -. Nas serras, nem tOdas 
as casas con tam com estas divisoes e entao, as pessoas da fami
lia, por ocasiao do parto, improvisam um anreparo para isolar 
e abrigar a parturiente. 'E:ste cuidado existe sempre. Por exem
plo, estnndo os indios da taba Lirniio, perto do Surumu, em 
viagem p~ra assistirem a um casamento, ao firn do primeiro 
dia de mm·cha nolarnm qu.e uma gestante sentia-se mal. Para 
abriga-la, limparam um lugar entre varias arvores, amarraram 
cobertores aos troncos e no interior do recinto improvisado, er
gueram a rede. Na maloca Guariba, junto no Xumina, um a . 
gestanle, a casa de cuja familia tinha sido derrubada para a 
constrm;ao de uma nova, deu a Juz prot.egida por tres cober
tores dispostos em triangulo, no interior do qual se instalou a 
rede. 
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B - ASSOCIA<;OES 

(Cont.) 

As diferentes tribos localizadas na regiiio do Rio Branco ~freram 
urn processo de relativa desintegra<;ao cultural que se evidencia pelo en
fraquecimenlo <la ordem matrimonial. 

Varias for<;as f'recipitaram esisa desintegra,<;ao: a influenc;a da 
cultura brasileira. em seus aspectos seculares e cat6licos, atingiu a es
trutura familial, quer na sua extensiio, ( reduzindo a familia grande e 
substituin<lo-a J)Cla pequena), quer nas regras <le filia<;iio e residencia 
( introduzindo a de filia<;iio por linha paterna e a de residencia em casa 

do pai) . Por outro !ado, o contacto cultural, pela convivencia diaria ou 
frequente, de in<livicluos de tribos com padr6es dif erentes, residentes 
na mesma taba ou em tabas vizinhas. tendeu a enfraquecer as antigas 
regras de escolha dos conj uges, residencia e filia<;iio. 

Na cullura Vapidiana, como veremos a<liante, essas regras se resu
miam, no passado, em endogamia tribal, exogamia local, matrilineari
<la<le e rnatrilocalidade 34 . 

34 . Endogamia e exogamia : Thurnwald escreve a respeito: " 0 termo exo
gamia designa uma ordem matrimonial considerada do ponto de vista da familia 
ou da sipe que se casam exclusivamente com mcmbros de outra sipe. Levando em 
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( Conclusao) 

II ASSOCIA<;oES POR CONVENI:ftNCIA 

REUNIOES POR SEXO E POR !DADE: 

0 padrao cultural da triho Vapidiana, pela san<;iio difusa do cos
tume, tende a impor ativicbdes e direitos diferentes aos membros da 
coletivida<le, determinan<lo aproximac;Q.es e afastamentos. 

Ha um afastamento entre os sexos, desde a mais tenra i<lade. Ge
r.alrnente as crianc;as brincarn separadarnente por sexo, ernbora nao haja 
uma pmibic;ao formal. Ate a puericia, ambos os sexos perrnanecem sob 
o controle <la mai, mas depois <lesta idade os meninos costumam estar 
junto aos pais e as meninas junto as mais. 

N.a.s horas de refeic;oes verificamos a mesma s1eparac;ao: os homens 

e os menin•os oomem antes, no primeiro compartimento <la casa; sentam
se iem bancos ou sobre troncos de arvores e as mulheres, as meninas, as 

criarn;as muito jovens e os dies, tomam ·'.I. refeic;ao depois no comparti

mento Qnde se acha o fogo, sentan<lo-se de c6coras, no chiio. 

A tarde, findos OS trabalhos <lomesticos, a mai vapi<liana costuma 
tomar do seu fuso e, sentando-se a porta da casa, palestrar com as 
vizinhas ; as filhas :sentam-se em roda junto a el.a., traibalhando, igual
mente, em seus pequenQs fusos. Os meninos, nessas mesrnas horas. 
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permanecem ao lado dos pais, nos grupos de palestra, no terreiro, sem 
tomar, contudo, parte nesta, ouvindo, s6mente, atentos. 

Essas aproximac;6es nao oonstituem associac;6es, no sentido rigido 
do termo. S6mente se tomarmos o termo associac;ao mun sentido mais 
amplo, 1mplicando em grupos de individuos que se reunem, impelidos 
por interesses comuns, por neoessidades de trabalho em comum, por 
simpatia, mas sem organizac;iio definida, e sem um conjunto de regras 
discriminando as relac;oes daqueles que os comp0em, poderiamos dizer 
que os V aipidian.a, em seus grupos de palestra, de trabalho, de recreio, 
de festas, formam associac;oes. Preferimos nos cingir ao ·termo reun1ao, 
para indicar esse estado intermediario entre o das associac;oes organi
zadas e o dos ajuntamentos ou encontros casuais. 

As reuniocs por s't'xo tcndcm a sc formar desdc cedo, p<'lo c-nst11111c 
que as crianc;as de sexo diferente adquirem de brincar separaclamente. 
Quan<lo brincam junto, forrnam duas filas, uma. de mcninos, outra de 
meninas. 

DIVISAO SEXUAL DE TRABALHO: 

0 padrao cultural estabelece uma divisao sexual de trabalho, nao 
s6mente em relac;a.o ao fabrico de objetos de uso pessoal, como em re
lac;ao a fatos de suma importancia para a vida, tais como a construc;iio da 
c.asa, a derrubada do mato, o preparo e cuidado da roc;a, a colheita, a 
o'btenc;ao <la comida pela cac;a e pela pesca, o preparo dos alimentos etc., 
determinando reunioes costumeiras ou peri6dicas de homens ou de mu
lhere~, que se prestam, mutuamente, a coopera<;ao requerida por certos 
trabalhos. 

Baseando-nos nos informes de Koch-Grunberg (65) sobre os Tau
lipang, os Makuxi, os Guinau e os Iekuana, e nos de D. Mauro Wirth 
sobre os Vapidiana do Territorio do Rio Branco, organizamos o se
guinte quadro sobre a divisao e as diferenc;as da divisao sexual do 
tr.abalho, nessas variais tribos: 

65. Koch-Griinberg - "Von Roroima ... " III, pgs. 90, 91, 350, 351. 
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DIVIS.AO SEXUAL DO TRABALHO 

Trabalho I Taul ipang e Makuxi I Vapidiana Guinau e Iekuana 
Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

armas •••• • • • • 1 ••••••••• + + + 
tecer cestos ············ + + + 
tecer panacu (66) ······ + 
canoa ················ · + + + 
potes ........ ....... .. .. + + + 
COYO (massa) (67) ·· ··· + + + 
rede de dormir .. ... .... + + + 
tipoia ................. + + + 
fuso (68) •••••••• 1 •••••• + + + 
ralo (69) ... ........... + + 
taflP,a <le missan r~ ;1c; ... .. + + + 
f"Jl f c-itt··: .. . .... .. . .. ... + + + < o<>rnn) + + + 
<'11tallw de mackira ····· · + 
pin~ ;1 r . .. ... .. . ... .. ... . + + + + + + 
fiar algodao ....... ..... + + + 
tcccr cord as de fibra ... + + + 
dcrrubar ma to ........ . + + + 

. plantar ··· ···· ·· ······· + + + 
carpir, mondar ··· ····· · + + + 
col her ···· · · ···· ········ + + + 
cons tr. casa ············ + + + 
pescar ..... ........... + + +(70) + + 
cac;<i.r .... .... ......... + + + 
moquear ······· ··· ···· · + + + 
cozinhar .... .......... . + + + 
fazer fogo ........ ..... . +<n) 
fazer bebidas (72) ····· + _t + 
tirar I en ha ·· ··········· + .+ + 
levar lenha ............. + + + 
buscar agua .... ..... .. + + + 
Carregar nas caminhada~ + (+) + + + 
cuidar do g;ido ··'······ + 
farinha ······ ········· + 
abano p. fogo ·········· + 
sandalias .............. + 

.66. Os Iekuana fazem um panacu ( cesto) especial, muito maior que og 
comuns que usam para transportar os ralos que eles fabricam e vendem para OS 

ctJtros indios. 
67. Cesto para pegar peixe. 
68. Os fusos sao feitos de casca de traeaja ( tartaruga). 
69. Os ralos sao especialidades dos Maiongong (Iekuana) que os vendem para 

to<los OS outros indios da regiao. Dividem 0 trabalho de fabrico: uma parte e 
feita pelo homem, outra pela mulher. Na Guiana Inglesa os Taruma (Aruak) 
tambem fazem ralos e vendem para toda a regiao. 

70. A pesca de peixes pequenos tambem e fcita pelas mulheres. 
71. Os Vapidiana atualmente usam f6sforos para acender o fogo. 
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Os indios possuem noc;ao nitida a respeito dos diferentes objetos, 
utensilios e trabalhos cuja exiecw;ao os rostumes imp5em a cada sexo,. 
coma depreendemos dos -seus proprios relatos. Assim, por exemplo, 
uma mulher <la taba Canivete iespecifica detalhadamente: 

- "Eu fac;o algodao ; eu torc;o meu fio; eu quero tran
c;ar rede; eu q,uero tambem armar rede ; no fuso eu fio al
godiio; eu fac;o panelas de barro ; eu lavo meu vestido ; eu 
arranco mandioca; eu fac;o beiju; e aliso barro; eu fai;o· 
pote ; eu trabalho na roc;a; eu varro minha casa; eu cuido 
<las crianc;as." 

1£ um indio informa: 

- "Eu arranjo pedra de amolar; eu amolo minha faca; 
eu corto cabelo de gente (de outros indios) ; eu faQO pao de 
tambor (de bater no tambor) ; eu fac;o pedrinha para ralar 
(atualmente, em geral, os indios compram os ralos, ja pron
tos) ; eu tram;o o abano do fogo; eu pesco; cu remo; eu trato 
do gado; eu £!echo os passaros; eu fl echo a cac;a; eu af io a 

navalha; eu cac;o; eu fac;o o saco de cac;a ; eu fac;o a linha do, 
anzol ; eu tiro couro d~ boi ; eu tiro e corto lenha; eu faQO as. 
coi:sas de cac;a ; eu cubro minha casa; eu fac;o minha casa; 
eu jogo lac;o; eu arraisto madeira para fazer casa; eu estico· 

couro de boi ; eu fac;o pareque ( sandalia)." 

Encontramos igualmente informac;6es .s'Obre a divisao sexual do. 
trabalho no relatorio de D. Aquino Meyer que acompanhou os objetos 
~ utensilios :dos indios do territ6rio do Rio Branco, apresentado na Ex
posii<;ao Missionaria realizada em S. Paulo em 1944: aparelho para 
apertar a flexa, feito e usado pelos homens; siriruca, enfeite de casca 
e missangas misturadas, que se coloca nos hombros e peito, feito e usado, 
pelas mulheres; colar de dente de cotia feito e usado geralmente pelos 
homens; fuoo, feito pelos homens, us.ado e de propriedade <las mulheres; 
rnexedor de caxiri, de pao rainha, f eito pelos homens e usado peJas. 
mulheres ; choco ( cesto cilindrico onde oostumam guardar o fuso) 
outras qualidades de cestos, a.banadores, peneiras, feitos pelos hometa 
e usados pelas mullieres; caha~a pintada para guardar ferramenta, f acas,. 
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etc. feita e usada pelos homens; cuia de hcber agua, feita pclos homens 
c usacla por todos; tamborinho. feito e usado pelos ho111e11s; panacu, 
feito pelos homens c usado pelas mulheres vapidiana, makuxi, taulipang, 
jarekuna, em toda a regiao do Rio Branco, ate a ilha do Maraca; cestos, 
us:1dn,; pclos l\lald1, kkna11:'1, feitos pclos homcns; kuidan't (tacaipc~ 

feito ·e usaclo pelos homens; cok1res de missangas feitos e 11,oados pe!as 
mulheres; tamborete de tres pes, usa<los pelos homens para se sentar-cm 
ao comer, conversar, etc. feitos pelos homens ( usados pelas mulheries 
quanclo fiam 011 quanr!o fazcm outros trabalhos, mas nunca para se 
sent a rem cnquanto comem) ; coroa de penas, feitas e usa<las pelos ho
mrns (a cor[la <las mulheres e muito m:us simples, consi.,tindo sornente 
Ila arn1a1Jin d<' algnd:io). 

A divi<'in scxu:il do trahalho traz ccrtos dircitos suhn· os ohjetos, 

pois, Cll1 gcraJ, O inclividuo e propri..:t;irio do objeto <jllC fabricott para 

sett uso, tcndo, -somentc ele, 0 direito de trocft-lo OU vcncle-Jo. A pro
priedacle sobre os objetos esta, contudo, muito mais presa .ao seu uso, 
d'~ que propriamente a di1visao s·exual do trabalho: 0 fmo, por exem;plo, 
e feito pelo homem para sua mulher e fica senclo propriedade dela que 

e a unica que 0 pocle vender OU trccar. Se 0 rnariclo ( quem 0 fez) 
quizer trocar ou vender o fuso, so o podcra fazer depois <le pedir 
licern;a a sua mulher ( quem 0 usa). Tangas, CD!ares, todos Os enfeites 
f emininos, sao proprieclade das mulheres e · o mesmo se da com os 

enf.eites usados pelos homens. 

A divisao sexual do trabalho tende, <le um !ado, a reforc;ar mais 
ainda, a separac;ao entre -os sexos e a provocar entre as pessoas do 
mesmo sexo, reuni&es de trabalho, principalmente em relac;ao ao fabrico 

ou construc;ao daqueles objetos que exigem cooperac;ao de um maior nume
ro de pessoas. For outro !ado, cria uma interdeipendencia funcional entre 
os sexos, m6rmente naquelcs trahalhos presos a manutenc;iio e abrigo. 

Alguns trabalhos, oomo confeccionar os tecidos rnais di ficeis, c0-
zi11har e preparar os alimcntos rlcpois rlas cac;as colctivas, fazer caxiri, 
as colheitas, etc. •('xigindo um tr.1.balho de varias pesst,as, determinam 
n.·ttniiies das m11lheres. As ca<;arlas coletivas, as pescas colctivas, reali
za<las antes das grandes fcstas, a derruhacla do mato para o pre.para 
da ra<;a, a constru<;iio da casa, detcrminam rictmiocs de hmnens. 

Essa mesma divi.sao de trabalhos .age sobre os grupos em idades 
·diferwtes, reunindo os individuos que realizam as mesmas tarefas. Das 



SOCIOLOGIA 59 

cac;adas coletivas, as crianc;as muito pequems, os meninos com menos 
de oito anos, bem como os homens idosos, nao participam. Nos trabalhos 
femininos, a nao ser os mais leves, as mulheres idosas e a; meninas nfio 

cooperam. Esse fato, unido a tendencia natural de aproximac;ao dos 

indivicluos que tcm os mcsmos interesses, cria reunioes, nao so por sexo, 

como por idade. 

Contudo, se a divisao sexual do trabalho, unida aos habitos impostos 

pelo padrao cultural da tribo, tende a incentivar a forma<;ao de grupos 
!>exuais de trabalho e de palestra, a especializac;ao sexual de trabalho e 

de atividades, diretamente presas ao sustento e manutenc;ao da vida, 

tende a criar uma relac;ao funcional entre os homens e as mulheres para 

que poss.1m sobreviver. Assim, se a construc;ao da casa, .n tratamento 

do gadn, a pesca c cac;a, a derru'bada do mato e o i)rcparo <la ro<;a, o 

plantio, 0 moquear, sao deveres dos homens, todo 0 trabalho de fios, de 

carpir, de mondar, de colher os frutos, de cozinha-los, de preparar as 

.bebidas, bttscar agua para Os afazeres domesticos, fazer farinha, tecer 

a rede onde dormem, fazer potes, etc., sao deveres das mulheres igual

mente necessarios a existencia. Torna-se, assim., necessaria a troca de 

servic;os entre ambos os sexos, para a obtenc;ao <lesses confortos indis

pensaveis a vida, sugerindo a aproximac;ao pelo casamento. 

RITOS PRESOS AS ATIVIDADES ECONOMICAS DA VIDA 
VAPIDIANA: 

OS PUSSANGAS (72) 

A cac;a e a pesca, atividades ha.skas da vida economica da tribo 
vapidiana, esta Jigada uma serie rica de rituais: os pussangas de cac;a 

ou de pesca, as dansas ri'tuais das especieis animais e vegetais c o rito 
·de provar o arco e a flecha. 

72. Atualmentc os pussangas de cai;a c pesca sao ritos quc nao mercccm a 
-qualifica<;ao de publicos, ncm de privados. Sao executados pclo imlividuo inte
ressado cm assegurar-se, por meio <lesses meios magicos, sucesso na cai;a ou na 
pesca, mas podcm scr assistidos por qualquer pessoa. e feitos em qualqucr lugar 

.onde estejam. Podem ser indiferentemente executados estando o indio sozinho ou 
em presen<;a de outrem. Nao exige o concurso de assistentes. Sup()e-se que a 
.este cerimonial se submetia outr6ra o menino e o novi<;o de page, em sua inicia<;ao. 
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Os pussangas sao variados e estfio prcsos a difcrmtes plantas e a 
difcrentes processos de execw;ao. A cacla uma dessas especies ou for
mas de puss.angas, corres,ponde uma propriedade ou fum;fio particular. 
Encontramos entre OS Vapidiana, nao somente as provas com formiga 
tucandira, como as escarifica<;oes, as provas com aranha, o uso de 
plantas, de oleos, etc. 

PUSSANGAS DE CACA: 

PusS<1nga para favorecer a ca<;a do veado e da cntia, segundo a 
informa<;ao de um indio de Nova-Cintra (grupo dialetal Aturaiu): 

"l'q~:u11 11111a corda de 111mit i ( fina na pon!a c dcs
fcita cm fios fir10s, na partc final) en fiam a cor<la numa 
das ventas e ti ram pc la boca." 

:t!sse pussanga tern a propriedad~ de tornar o in<lividuo que o 
pratica um veadeiro (matador de veado) ou um cutieiro (matador de 
cutia). 

Informa<;ao do tudhaua Alberto, do J urad: 

"IE!es ti ram corda de muriti no nariz e na boca." 

:Ssse pussanga tern a propriedade de tornar o individuo, alem de 
veadeiro e cutieiro, ca~dor flexador, mas nao pescador. 

Certos pussangas sao tidos pelos V aipidianas co mo portadores de 
a<;ao mais ef.icaz que outros e, pela sua forc;a, tornam os que o praticam 
"mar.apiara" ou in<lividuo com sucesso em relac;ii.o a qualquer espede 
de ca<;a e o livra <le ser "panema" ou ca<;a<lor sem sucesso: 

"Para ter poder de matar tudo, risca o bra<;o e a 
perna com pussang-a de faquinha (com uma faca, o indio,. 
faz talhos longituf1'i11ais na perna c no hra~o) para scr 
marapiara e ca<;a<lor de tudo: Veado, Ca.poeira, O:itia,. 
Jaboti, Tatu, tudo." (Informac;ao de um Indio da taba 
Panelao). 

Os caes de ca<;a sao igualmente submetidos a pusoangas afim ~ 
melhor cheirarem a pista da ca<;a e auxifiarem seus donos: 
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"Para o cachorro pegar paca, v~.ado, anta, cotia, om;a, 
caetetti, queixada, usa diferentes plantas. Cada hicho tern 
a sua planta: pussanga de onc;a; pussanga de cotia ; pus
sanga de anta ( sao, em geral plantas de tuherculos). Rala 
batata de paca. Torce na lua nova. Para enfiar na venta de 
cachorro ate que fac;a sangue. Depois de derrubar sangue, 
tira o remedio da venta do cachorro que va-i cheirar a cac;a." 
(Informac;ao de um indio da taba Juraci). 

Alguns pussangas, que trazem sucesoo na cac;a, sao usados igual
mente para o homem e para o cachorro, como vemos no relate de Pedro, 
da Taboa-Lascada: 

"Eu lasco meu cachorro no peito tres vezes. Para a 
direita e para a esquerda com faquinha. Eu risco meu 
brac;o. Eu risco meu bra<;o 3nreiro de cima para baixo. 
Eu rodeio meu brac;o. Para ser marapiara." 

Informac;ao de Manduca, page da ilha do Rato, sobre pussanga de 
rormiga: 

"Agora me curo. Torno cano de flexa. Coloco tu
candira. Deixo ferrar meu brac;o, coxa., rosto, para cac;ar 
veado." 

Para ficarem marapiara veadeiro usam igualmente pussanga de 
ve~a, feito de vespas mortas, misturadas oom pussanga de veado. Sohre 
pussanga de peixe, encontramos a informac;ao de um indio do Juraci': 

"Outro pega a faquinha (pedai;o de navalha velha ou 
faca que tern em vapidiana o nome de taboi). ~le pega 
seu hrac;o para riscar. ~le risca quatro carreiras de riscos. 
Primeiro no dorso da mao. Outro no brac;o. Outro no 
antc-brac;;o. Outro quase no hombro. £.le risca o brac;o 
inteiro de cima para baixo, rodeando o brac;o. Bota muito 
sangue. ~le comec;a a cortar debaixo. Para ficar pescador 
flechador." 1 
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J anuario, de Karabana, nos <la informac;oes iguais a esta. 0 tu
.:haua de Guari'ba informa sobre pussangas de cu1za1ta p!.:mta qu-;;, cor
tada, expele um Iiquido branco, usado como remedio. Outros pus
sangas servem igualmente como rcmcdio, como rclata Viriato, cle J\faru: 

"Vou me curar com minha pussanga de cotia - sucura
panana - Tiro olho de muriti pelo nariz. Passo 61eo de 
periperoca no brac;o riscado." 

Assim como a cada especie diferente de animal de cac;a corres.ponde 
um pussanga <liferente, tirad:o de planta diferente, tambem o ca<;ador 
tom a nomes di ferentes conforme a cac;a que ma ta: 

TADOA LASCADA 

cac;ador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tiveabau 
cac;ador flechador . . . . . . . . . . . . . haiit!au 
cac;ador com sucesso . . . . . . . . . . . tinuanou, 
cac;aclor scin sucesso parcma; kaskoirivb 

Cac;ador valente ..... . ...... . . . 
J\Io<;-a) 

maburkau 

(Serra da 

cac;ador corajoso . . .. . ........ . maburkau inikone (forte de co
ra<;ao) 

NO AMAJARf 

cac;ador 
matador 
ca<;ador com sarabatana ..... . . 
cac;ador com espingarda .... . .. . 
cac;ador com la<;o .. . ......... . . 
pegador de jaboti ........... .. 
pegador de tartarug.a .......... . 
pcscador com rede ............ . 
curaclor de cac;a pelo nariz .... . 
pescaclor de anzol ......... ; , .. . 
pescador com tarrafa ( rede) 
pescador com timb6 (planta para 

envenenar peixe) ......... . 

tivabii 
ruiiabau 
kubiniabau 
karipitauru 
bootibau 
ramab<iu urada 
ramabau matada 
sarmaiibau 
kalhootini'bau 
kabauobau 
sairu-bau 

ukutabau 
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Segundo Arsenio, morador no Amajari, o termo miriki, colocado 
depois do nome de qualquer passaro, ou animal que comem, do qual 
tiram pena, o qua! usam, etc., ,significa ca<;ador daquele animal. 

Aru miriki ................... . 
kuchara miriki 

sucure miriki ................. . 
urana miriki .................. . 
kudui miriki ........... . ....... . 
kaibachi miriki ............... . 
bitia miriki .................. . 
ba:ierdokore miriki ............ . 
arudini miriki ................ . 
kuteorre miriki: ............... . 
bai miriki ............. . ..... . 
guardirana miriki 

vibipiu miriki ................ . 

ca<;ador veadeiro · 
ra<;ador de capoeira ( veado do 

mato) 
ca<;aclor de cotia 
ca<;ador de paca 
ca<;ador de anta 
ca<;ador de tatu 
cac;ador de queixad:i. 
ca<;ador de onc;a 
cai;ador de sussurana 
ca<;ador de passarinho 
ca<;ador de p.:i.to 
cac;ador de maracaja ( onc;a pe

quena) 
cac;ador de marreca 

Nao ha especializac;ao de atividades para a cac;a. Qualquer indio 
pode receber qualquer dessas denominac;5es conforme a ca<;a O\ ' : ' '' 

que matar e conforme a arma que usar, m:i.s para ter sucesso ou f'ara 
se tornar c1trador de ca{a - kassarainhau (remedio-homem), ou seja, 
um homem que se prepara para ter sucesso na ca<;a por meio de pus

sanga - ele pr!'ltka qualquer dos pussangas anteriormente descritos e· 
se torna tinianifa ou cac;ador com sucesso naquela rac;a particular para 
a qual se preparou com o respectivo pussanga. 

Praticando o pussanga das escarifica<;oes, conforme as informa<;Cies 
do indio de Panelao, ele se torna marapiara ou ca<;ador com sucesso ~m 
quaiquer espede de ca<;a. 

Esses pussangas sao praticados tanto pelos homens, como pelos 
meninos. Estes, domina<los muito cedo pelo desejo de -serem conside
rados homens, acompanham OS pais a ca<;a e a pesca e devem se sub
meter aos mesmos ritos que !hes oferecem oportunidade de se tornarem 
marap1ara ou de terem sucesso no empreendimento. 
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RITO DE PROV AR 0 ARCO E A FLECHA 

Uma vez fabricados o arco e a flecha, os indios vapidiana nao os 
ttsam imediatamente, mas os submetem a um ritual de prova. 

0 film de 1922 "Os Vapidiana do Rio Branco", passado <:rn S. 
Paulo, par obsequio <la. Missao Bieneditina, reproduz esse ritual com 
bastante precisao: ao cair da tarde, os homens que f.31bricaram recente
mente seus arcos e flechas, reunem-se nu:n grupo e vao ate as margens 
do rio. Ai param, uns .ao lado dos outros, a margem, olhando as aguas. 
Tomam dcpois o arco e a fledia em posic;iio de atirar e flecham as aguas. 
:S6mente depois deste ritual o arco e a fleolla estao prontos para serem 
usados com succsso. 

MUCHIRAO (73) E ESPECIALISTAS 

Algumas atividades da vida dos Vapidiana exigem .a cooperac;ao 
de um grupo mais numeroso de indivi<luos. Nao s6 os homens da 
maloca, como os de toda a taba, <lelas participam. Da cac;ada coletiva, 
muito comum no passado, quando abundavam animais grandes e peri
gosos, para cuja presa era exigido um grande concurso de cac;adores, 
todos os homens da taba participavam. Em'bora mais raramente agora, 
devido a diminuic;1iio <la cac;a grande, OS Vaipidiana ainda as realizam, quer 
para prover a taba, quer antes das dansas rituai1s Paritjara e Pimurda . 

. Ha uma cooperac;iio geral dos habitantes <la taba, homens e mulheres: 
enquanto os homens partem para as grandes cac;adas, e, quando esta 
<lura dias, pernoitam na mata e fazem moquem para moquear os animais 
mortos para que a carne niio se estrague, as mulheres, na taba, preparam 
o caxeri para as festas que se sucedem as grandes cac;adas. Cada fa
milia que participou <la cac;ada por intermedio de um de seus membros, 
tern um parte da cac;a, recebendo-a, tambem, as viuvas, os doentes e as 
visitas. Igualmente, <las grandes pescas participam homens, mulheres e 
crianc;as, com seus .panacus. 

Feita a distribuic;iio da cac;a entre as familias, as mulheres levam 
para suas ca:sas, preparam a comida, oolocam a panela no chao sobre um 

73. Muchirao, Die. de Etn. e Soc., pg. 156, "Do tupi e guarani. Com o 
mesmo sentido, entrc os Tapirape encontramos a palavra apatchiru designando a 
rcuniao de gente para um trabalho com um ( ordinariamente para uma pessoa da
quela gente) ". 
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couro de boi. Os homens sentam-se em circulo, sobre ca::cas de jaboti, 
sobre troncos ott bancos. As mulheres colocam ao !ado da panela de 
came cosida uma outra. com caldo de pimenta e uma esteira com beiju. 
Enquanto os homens comem, as mulheres permaneoem na cozinha. 
Depois o tuchaua ou chcle <la casa chama a mulher para tir.ar as s6bras. 
Levados os restos para a cozinha, as mulheres, a.s criarn;.as e os dies os 
comem, junto ao fogo. Quando o que sobrou nao chega para todos, 
coz-inham mais. Havendo na cas.a uma mesa, os homens se sentam ao 
red.or, ao passo que as mulheres sentam-se sempre no chao, para comer.' 
Os meninos, desde que saibam andar, em geral ja se sentam ao I.ado 
dos pais, <lurante as refei<;oes. 

CONSTRUCAO DA CASA E PREPARO DA RO~A 

A constrw;ao <la casa exige, igualmenle, a coopcra<;ao dl' v;'1 rias 
pessoas. Os Indios escolhem madeiras especiais para os esteios, vigas 
caibros, etc. Yao ao mato, cortam as cli f crcntcs arvorcs c as dcixam 
no local para secar. Tiram depois as cascas e transport1111 os troncos 
para proximo das malocas, onde os cortam, serram, prnparan<lo c:i.da 
uma das partes: esteios, vi gas, caibros. Findo este trabalho, levantam 
e cobrem .a cam. 

Ha sempre, terminada a constrm;ao, uma festa, na qua] tomam 
parte todos os que auxiliaram o trabalho, ficando a cargo <la fa.milia 
do dona da casa construida o fornecimento da comida e da bebida. · 

No preparo da r0<;a, o dono da futura ro<;a marca o dia que acha 
conveniente para o trabalho e convida todos os setts conhecidos e amigos 
para o auxiliarem. Reunem-se no local, no dia marcado, derrubam o 
mato, queimam, limpam e .a roc;a esta preparada para o plantio, qtte o 

·doll.() faz s6sinho, ficando o trabalho restante de carrpir e col her, a 
cargo das mulheres. 

A colheita resultante e propriedade do dono da ro<;a, mas como 
p.aga do servi<;o reoebido dos homens da taba, na derrubada, queimada e 
prep.aro, o dono devera fazer uma festa, com bebida e dansa, na qual 
tomam parte as familias de todos que cooperaram. 

Pouco antes da epoca da colheita, as mulheres come<;am a preparar 
o caxeri para as festas. Terminada a colheita, a noite come<;a a festa. 
fndice da influencia cultural de brancos e caboclos da regiao, alterando 
os antigos costumes presos aos instrumentos de musica, encontramos, 
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como instrumcnto preferi<lo, nessas festas, a harmonica ( sanfona) e 
<lansas semelhantes as dos nossos c.3.boclos. 

No trabalho de derrubada do mato e do plantio, e1contramos, as 

vczcs, a cnop<.•rai;iin de homcns de ta has di fcrentcs. 0 dclllo <la ro<;a 
convida OS homcns de sua taba e da vizinha. Estes vem de longe, com 
suas redes e, as vezes, com suas familias, e permanecem na taba do 
indio que os convidou ate terminarem o trabalho de derrubada do mato 

e limpeza da roi;a. Durante esse temp0, o dono da futura ro<;a fornece 

a comida para os visitantes. Em geral mata, nessas ocasi6es, um porco 

ou uma vaca. Terminado o preparo da roi;a, ha um3. festa de caxiri, 

(ja preparado anteriormente pelas mulheres)' a noite, dcpois do jantar . 
./\ fc-sta rl11ra :it•"· de 111adn1ga<b. Finda csta, os h11111<·11s volla111 p:ira 
~11as 111alocas. Na l·.poc:t rla c111lwita. q11;111dn csta I· gr;111d,., n dono da 

r()(,;a cu11vida 11ov~t1Hc11tc os amigos da sua talia c da vizinha para o auxi-

1-iarem a colher os frutos e alimenta os visitantes durante o periodo que 

clurar 0 trabalho. Fin<lo este ha outra festa com caxiri e dansas. 

Sao comuns esses muchiroes de tabas, princip.3.lmcnte entre as loca

lizadas proximo, como vemos entre os individuos da taba Santa-Rosa 

(do tuchaua Alfredo) e os da taba do Gaviao que terminam com as 
dansas tradicionais da Pa<Yitjara e da Pimurda; entre os homens da taba 

S. Vicente, do gmpo Tipikeari e os de Maru, do me~mo grupo; entre os 

<le Taxi e os de Barro. Entre os indios de Todos Querem e os de 

Barata estas reunioes de trabalho se realizam, com m3.ior raz5.o, por 

serem suas ro<;as muito pr6ximas. Os membros das tabas Pee.Ira-Branca 
e Anacaru, cosiumam formar essas reunioes de trabalho com os de 
Lago-Grande por serem amigos e se sentirem aparentados. 

Outros fatos ·intensificam a necessidade do trabalho 'em conjunto. 
Quanclo surgem grandes varas de porcos do mato, reunem-se os homens 
da taba para os matar. Os animais mortos siiio comidos no local ou 
divididos entre todos o.s que cooperaram na cac;ada. Nessas ocasi6es 
nao ha f.estas e dansas, a menos que ja tenham be'bid3. preparada. 

Nos trabalhos de plantio para os brancos, trabalham, em geral, em 
grupos, chefiad0s por um indio, quasi sempre 0 mais esperto dentre eles. 
nste trata com 0 empregador as condi<;Cies de trabalho e do pagamento, 
feito, em geral, em artigos: fazendas, sal, perfume, pentes, bebidas, daces. 
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A escolha de um indio, que eles sup0em ser mais esperto dentre todos, 
para chefe da turma, provem da desconfiam;a que alimentam em rela<;ao 
ao empregador branco. 0 patrao branco, na opiniao dos indios, ou 
paga mal, ou niio paga o que promete pela empreitada. 

Costumam, igualmrnte, empregarem-se em turmas para o trabalho 
nas minas (74) ou no de carregamento de material para aquelas. 

Nao ~ncontramos entre os V apidiana a especialisai;ao de trabalho, 
como entre os Iekuana, fabricante de ralos, que vendem para os indios 
de toda a regii'i:o. Apenas, alguns indios se aperfeic;oam em certos tra
balhos, como Alberto, da Serra <la Moc;a, que se especialisou na confec
i;ao de coroas de penas de papagaio e outros passaros, usadas nas d.:msas; 
cm l'ium um outro aprendeu com os branoos a fazer selas para animais 
c as fahrica, nao somcnte para os indios, como para os brancos das 
fazcn<las proximas; um indio de Mala.cachcta aprcndcu a conscrtar 
5anfonas. 

Como em todas as tabas vapidiana se fabricam os mesmos objetos, 
um comercio de troca OU venda como 0 dos Iekuana nao tern razao de 
ser. Alem disso, a grande solidariedade qUe ha entre eles, impede o 
privilegio sabre materia;s primas necessarias a conf.eci;ao de objetos 
indispensaveis a vida economica. Quando uma taba as pos·sui, cede gra
tuitamente as outras ta:bas. Em Maru, por exemplo, no igarape Pascoal, 
afluente do Cauame, ha aruma de cujas fibras fazem o trarn;ado dos 
cestos. IEJm Barata ha, numa <las roc;as, ilh.as de planta de flexa, foais
pensavel ao fabrico de armas para a cac;a. Tanto os Indios de Maru, 
como o proprietario <la roc;a de planta de flexa de Barata, em logar de 
monopolizarem a materia prima, para explorar os objetos com ela fa

bricados, cedem-n.a. gratuitamente a todos os que dela necessitam. Le
vando-se em considerat;ao a necessidade que tern do aruma para 
fabricar seus ce~tos e <la planta de flexa para o fabrico das armas, o 
que impoe, as vezes, longas caminhadas como as fazem os i.ndios de Mala
cacheta que as vao buscar na Guiana Ingleza (a tres dias de marcha), 
notamos a solidariedade e a falta de interesse economico, que reina entre 
os Vapidiana. 

74. Minas localizadas no Cotingo, na .fronteira com a Venezuela, no Quino 
(afluente do Cotingo), no alto Surumu e na Venezuela. E' grande o trabalho 
de garimpagem nesses lugares. 
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ASSOCIAQOES PERIODICAS 

DANSAS RITUAIS 

l'crsistcm, cntre OS V.apicliana, varias dansas r·ituais como: 0 

lmeauari, dansa dos espiritos <las serras, presa a crern;a de que a alma 
dos p1ges mortos entravam nesses mauare; U aripean ( nome Karaib) 
encontracla entre os Makuxi, os Tauhpang ·e ~ntre os V aipidiana; Auari 
que significa em vapidiana - vento - mas que, nao obstante, deve ter 
sido introduzida pdos Makuxi, porquc QS tcxtos sao cm lingua makuxi; 
e Monia. Todas elas se assemelham a Pimui·da pelos traje5 dos que as 
da11sa111 c pc·lo:; passns, c, atual111c11lc lnrlas clas sfin rhns;ubs tantn pclos 

h11111<·11s, co1110 pt'hs 1111tlhcres. 

J\ l'rrritjara ca l'i11111rd11., (p1c se pre1ult-m aos a11tigHs rit11ais <k frr

tilizac;ao <las es.pecies, estreit.amente ligadas a vida economica - os ani

mais de cac;a e os de pesca, - pare.cem ter ti<lo, no passado, maior valor 
ritual que as anteriores. 

A Paritjara se prende aos ritu.ais de fertiliza<;ao dos anima-is de 

cac;a, e a ela se liga uma lenda, na qual o papel principal e representado 

pelos instrumentos de cac;a. 0 mito relata que um page recebeu es,:es 

instrumentos dos animais para perde-los novamente aos animais, devido 

a interferencia de parentes maliciosos. 0 page, clepoi ;: de ;:ta perda, fi
cou como condutor dos animais m dansa. 

A Paritjara e a dansa de todos OS quadrupedes, principalmente do 

porco do mato. Os sons roucos <las flautas de inbauba, representam o 

grunhido e a fila comprida dos que a dansam, conduzidos pelo page, re

presenta a vara grunhidora dos porcos do mato. 

Antigamente essa dansa representava um pussanga para se obter 

grandes presas na cac;a, e era realizada sempre, antes desta. iEmbora 

ja nao sejam executadas com es-se fim, perdura a:inda, na mentalidade 

dos V aipidiana e dos indios da regiao, a ideia d.a for<;a magica <lesses 

ritos. 

A Pimurda era, antigamente, como a Paritjara., uma dansa ritual de 

fertiliz.a<:;ao e pussanga para se obter grandes sttcessos na pes,ca. Os 
cantos quc acompanham a I'imurda sc prcndem a mitos que relatam que 

um page, de'Pois de algumas aventuras, ficou tuchaua de guerra e condu
ror da cbnsa dos peixes. 
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~sses mitos, hoje esquecidos pelos indios da regiao, ainda foram al
carn;ados par Koch-Grunberg (75). 

Na Pimurda, dansa de todos os peixes ~ aves, o som <las vozes <les
ses animais e representado pelos apitos pequenos que os indios usam ao 
dansa-la. 

As festas que acompanham essas dansas rituais se realizam em ja
neiro. Es·sas d..1nsas, principalmente a Paritjara~ exijem o concttrso de 
duas tabas, porque imp6em a condic;ao de virem, de fora, os que a dan
sam. Repousam sobre as relac;6es de vizinhanc;a, de amizade, sobre as 
uni6es de trabalho, e indicam a antiga uniao intima entre os fatos <la vida 
economica ·e os religiosos. Sao ainda comttns nas malocas <las serras, 
me nos in flucnciailas pc la cult11ra hranca quc as outras. Os cantos q11c 
as acompanham sao sempre cm lingua makuxi arcaica. 

Antes dcssas fe~tas h{t uma longa proparac;ao. Na qttc D. Mauro 
Wirth assistiu em Santa Rosa, enquanto o tuchaua Alfredo partiu com 
seus homens para a grande cac;ada, as mulheres da taba preparavam o 
caxiri. Dias depois, terminado este, as mulheres e as crianc;as foram 
ao encontro dos cac;adores aos quais se reuniram numa maloca. situada 
no meio do mato. Ai realizaram uma festa de bebida. Voltaram a tan

ba e por mais alguns dias prepararam a fest.a, para a qual com·;+1ram 
os homens da taba Gaviao. 

No dia marcado, estes chegaram vestidos de Paritjara: co; !' fr au jas 
de muriti cobrindo-lhes o corpo, coroos de muriti na cabec;a, colares, etc., 
e soprando flautas de imbauba. (A Piritjara e a unica das dansas rituais 

que imp0e a obrigatyao de virem de fora os que a dansam, devendo cons
tituir, no passado, uma <las forc;as ma.is fortes de integrac;ao entre as di
£ erentes tabas). 

Pouco distante, da taba Santa Rosa, os homens da ta'ba Gaviao pa
raram, cobriram o corpo com os trajes de Paritjara, tomaram as flautas 
de imbauba. 0 som rouoo das flautas de inbauba denunciava a aproxi
mac;iio dos dansadores que rodearam a casa do tuchaua de Santa Rosa, 
dansando sozinhos. Um homem, outr6ra o page, denominado na dansa 
- gaivota - ( os indios ignoram a razao do name) trazendo uma taqua
ra enfeitada com unhas de veado e fios, dirigia a fila de dansadores, que 
cantavam: 

75. Koch-Grunberg, "Vom Roroima ... " III, 159-160. 
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"No tcrrciro da Gaivota. 
estiio dansando. 
Entram na casa. 
0 dansador cst(1 cant:mdt), dansando. 
Va mos rodcar a casa ". 

'I'-::rminada a Paritjara come<;aram a Pimurda, na qua! tomaram par
te os homcns <la taba Gaviao, com seus tr.1j es de Paritjara e os de Santa 
Rosa com o corpo pintado com tinta de genipapo e uruct'.t, enfeites de 
penas de beija-flor, rosto pintado e soprando pequenas flautas. 

Os que come<;aram a chnsa, OS da taba Gaviao, iam a frente, condu
zindo a fila; quan<lo formavam circulos ficavam no do interior. 

Antigamente, ambas eram dansadas somente pelos homcns, ma,, 
:ii 11al111•:11te, P'Tcliclo o valor ritual , sfio clansadas Jicl:t s 11111lhcrcs c 
rria1H:as. 

Sao sempre os indios da taba que di a festa, principalmente o tu
chaua, que fornecem a bebida, porque OS que Vern de fora, scndo $0 ho
mcns, e o comportamento tribal prescrevcndo somente its mulheres o <le
ver de carregar as cargas nas caminhadas, nao as po<lem trazer. 

Nao ha qualquer privilegio preso a Paritjara: OS trajes, 0 direito de 
dansar em primeiro lugar sozinhos, 'e o de conduzir depoh a Pimurda, 

e direito de qualquer taba. A t'.tnica prescri<;ao presa a Paritjara e que 
condiciona 0 direito de <lirigir a Pi111urda, e virem de fora OS que a dan
sa:n e dansarem sozinhos, vestidos com os trajes caracteristicos. Ao se 

iniciar a Pimurda, os homens da taba que deu a festa cntram na fila 
atras dos vi sitantes, e as mulheres e crian<;as, atras dos homens de sua 
taba. Quando formam circulos, 0 interior e ocurpado pelos visitantes, 
o seg-uinte pelo;; homens cla taha qtte den a feo; t.<i c o C'xlcrinr pelas 11111-

Jhcrcs c crian<;as cla taba. 

Alem dessas dansas tradicionai:s, os Vapidiana possucm outras di
fundichs pelos Taulipang e pclos caboclos <la r<giao. 

Os Makuxi no Surumt'.t e os Vapidiana, no Parimc c no Amajari, 
aprcnderam com os 'I'aulipang a dansa Aleluia que representa um sin
cretismo de passos comuns as dansas dos indios dessa regiao, de figuras 
nao comuns as suas dansas e textos sacros, ensinadas pelos missionarios 
inglezes. Dansando, formam circulo. As dansas em circulo nao sao 
comuns aos indios dessa regiao; ocasionalmente, dan&1ndo, eles pod nm 
formar circulos fechados, mas nao e tipico entre eles. 
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Na dansa Aleluia, os indios se distribuem, separadamente, por 6exo, 
em filciras de dois on tres individuos. Andam para a frente, batendo 
com o pe direito em tempo apressado, segurando ou colocando a miio 
direita sobre o ombro esquerdo do companheiro, como na Paritjara. 
Depois dansam vi1s-a-vis, alguns hJ.larn;ando o corpo para a frente e para 
tras. Os cantos sao entoados num ritmo vivo, guerreiro, de marcha. 
Findo o canto, os participantes ficam algum tempo parad·os, virados para 
o centro do circulo, ate que os condutores comecem novo canto. 

Ca.nto de A!eluia (76): 
Vou <lansar. 
Aleluia I 
Vamos ja, parcntcs, dansar. 
Alcluia! 

Notamos a influcncia dos costumes dos caboclos nas festas com san
fonas, que sao as mais apreciadas pelos Vapidiana, porqu~ podem ser 
realizadas a qualquer tempo, sem a necessidade dos preparativos ante
riormente mencionados. Sao comuns, e unidas, geralmente, a fatos da 
vida eoonomica, como a constrw;ao <la casa, derrubada de mato, colheita, 
etc. Outras vezes os Vapidiana as realizam sem outro motivo senao o 
prazer de dansar. Essas dansas a sanfona, que eles chamam de harmo
nica, constituem, atualmente, 0 maior incentivo a aproximac;ao dos jo
vens e ao carnmento. 

C - CONTROLE FORMAL 

Dois controles diferentes sofrem os Vaipidiana: o controle exercido 
pelas autoridacles brasilciras e o excrcido .pelos seus cheifes. 

Entre os diforentes cargos presos ao controle brasileiro, entre 1934-. 
1939, enoontramos: o de delegado de policia, exercido por bachareis em 
direito, nomeados pelo gaverno do Amazonas; o de sub-delegado de po
licia excrcido por fazendciros da localidade, por pessoas branCJ.s ou de 
cor e nunca por indios; 0 de delegado dos indios, que atua diretamente 
junto aos indios, em geral, por intermedio dos tucha.uas, e que possui 
maior prestigio entre aos Vapidiana, de que as autoridades anteriores. 
~Ste cargo e exercido por pessoas brancas que gosam de prestigio 

politico. 

(76) Koch-Grunberg, "Vom Roroima ", III, 161-2 
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Os clois primeiros cargos correspondcm as f unc;ocs comuns de rc
pre~sao aos crimes, roubos, disputas, etc.; ao mandato de prisao em ca
sos de infrac;ao as \eis. 0 terceiro corresponde a uma fun<;ao de repre
;;e11ta<;fio dos indio,; 1x>rantc o governo brasileiro e deste perante os in
dios. O dclega<lo dos indios e um intermcdiario entre ambos c cncarre
gado de defender os intcresses dos indios nas pendencias injustas. 

CONTR(JLE EXERCIDO PELOS 1NDIOS 

O controlc formal antiga111cntc cstava prcso aos scguintcs cargos: o 
de tuchaua-de-taba que exercia seu controle sobre os indios da sua taba; 
0 de t11chaua-chefc OU tucha11a-capitao, tendo so'b sua jurisdi<;ao varios 
I 1wlia11as-dc t aha; o de t 11d1aua-dc-gucrra. chcfc das cxpcdi<;ocs militares. 

l>t~ s lt' 1 .; penluram <>s dois primciros, tornando-sc o ultimo desneces
sario com 0 desaparecimento, impasto pelo governo brasileiro, das guer
ras e expedic;6es de conquista. 

TUCHAUA-CAPITAO 
,. 

0 cargo de tuchaua-capitao nao corresponde propriamente as insti-
tuic;cSes indigenas; foi creado pela necessidade de um intermediario, da 
confianc;a dos indios, entre 0 g01Verno brasileiro e eles. 

0 cargo se prende a furn;6es e<:'Qnomicas e admin·istrativas. Nao 
somente os tuchauas-qtpitaes transmitem aos seus companheiros os pe
didos que os brasileiros fazem de trabalh:idores para suas empresas, 
tratam o prec;o e as condic;oes de trabalho, como se responsabilizam pela 
dirc<;ao e b{)Jn andamento dos trabalhos a cargo dos indios contrataclos. 

Entre os luchauas-<:apitaes do territorio do Rio Branco, cncontra
mos ainda, ha poucos a nos: Alberto do J uraci, no Parimc; Jose de Te
rezinha; Melchior, makuxi, na serra Maturttca, fronteira com ,1 Guiana 
Ingleza. 0 tuchaua-capitao, Alberto, de J urad, mudou-se ha alguns 
anos para a regiao <las minas, proximo a Venezuela. Sua regiao de con
trole era muito extensa e sua jurisdic;ao abrangia grande numero de tu
cha1ns-de-tabas. Das fronteiras com a Venezuela, a uma longa distan
cia, continu'()u como tuchaua-capitao das tabas que dirigia. 

0 indio Jose, de Teresinha. arnmulava dois cargos: o de tuchaua
cap;tao e 0 de medico-feiticeiro. 0 fato de exercer a uitima furn;ao lhe 

conferia, a par com um grande prestigio social, um re::peito cheio de temor 
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por parte de seus subordinados. Mudou-se cm 1937 para a regiiio da 
Serra Grande, onde faleceu. 

Os tuchauas-capitaes sao, em geral, escolhidos dentre OS indios mais 
inteligentes, pertencentes a familias de tuchauas e capazes de exercer a 
delicada furn;ao de intermediario entre os brasileiros e os indios e de de
fender os interesses dos ultimas. 

TUCHAUA-DE-TABA 

0 cargo de tuchaua-de-taba, segundo a tradic;ao, dcve scr here
ditario, passando do pai ao primogenito. Embora preso a sucessao dire
ta, de primogenito a primogenito, nem sempre passa imediatamentc ao 
primogcnilo, quando cstc c muito jovem. 

Na Serra da Moc;a ha, ainda hoje, uma dinastia de tuchauas: quando 
o velho tuchaua morrcu, o cargo ficou para seu filho mais velho; este, 
desejando resignar o cargo, passou-o ao irmao; finalmente, o neto do ve
lho tuchaua, filho do primeiro filho, tomou posse do cargo. 

0 governo brasileiro respeita esses direitos e intensifica seu presti
gio, escolhendo para tuchaua-capitao um dos tuchauas-de-taba. 

A chefia deveria permanecer em mii.os do mesmo individuo durante 
toda 5ua vida. Atualmente, crescentes dificuldadeis presas ao CX'ercicio 
do cargo, fazem com que OS individuos que a eJe tern direito, 0 abando
nem voluntariamente. Outras vezes, quando desempenham ma! suas. 
func;6es, sao destituidos do cargo pelo governo brasileiro, como aconte
ceu com Artur Aleixo, da ta;ba Serra da Moc;a. 

FUN<;OES DO CARGO 

Na vida cotidiana, ha pouca diferenc;a entre os tuchauas e seu su
bordinados. Aquele trabalha como qualquer outro indio em sua rQ(;a, 
vivendo exdusivamente do seu trabalho e do de sua familia. 

Sua func;ao e, entao, mais de amigo e conselheiro. Indica aos ho
mens da taba qua! 0 tempo mais propido a derrubada do mato, a limpe
za da roc;a, ao plantio e colheita; diz quais as melhores madeiras para a 
construc;ao da caisa; aconselha-os em seus negocios com os outros ind·ios 
e com os brancos. 

A func;ao de chefe se torna mais evidente nas cac;adas coletivas que· 
costumam realizar antes das grandes festas. Nas cac;adas coletivas os, 
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homens da taba partem para a floresta dirigidos pelo tuchaua. Comem 
parte da cai;a na floresta e guardam o resto para trazer as tabas. A di
visao da cai;a e feita pelo tuchaua. Quando a cai;ada dura varios dias, 
os indios fazem moquem na florest1 e moqueam a came para niio se es
tragar. De volta a taba, cada familia que tomou parte na ca<;ada, por 
intermedio de um <le setts membros, bcm como as viuvas, os doentes, as 
visitas, recebem do tuchaua sua por<;iio. 

Nas ca<;ada;: que precedem, em geral, as grancles festas rituais, c que 
duram mais tempo que as r.1<;adas comun.', rcalisam uma rcfci<;ao cole
tiva na floresta, acompanhacla de caxeri, fabricado e traziclo pelas rnu
lheres. Em uma mal6ca construida no meio <la mata para esse fim, o 
t11ch:111a pn·sidc a n-fci<;ao coletiva dos homcns. S<·ntam-s,· os i11dios, 

col1rc cascas de jahoti, sohrc tronco,; de arvores, disipostos cm circulo em 
volta de um couro de qioi, sohre o qua!, em frente ao tuchaua, as mulhe
res coloc1m a panela com came cozida, outra com caldo de pimenta e uma 
estefra com beiju. 0 tuchaua divide a came e passa os peda<;os para 
os homcns. Terminada a refei<;iio, o tuchaua chama stt1 mulher para 
retirar as sohras cla sala principal. Esta as leva µ1ra a cozinha, onde, 

em oompanhia das outras mulheres, das mo<;as, das menims e criarn;as 
pcquenas. faz sua rdei<;ao. 

A tarde, depois do trabalho, os indios sentam-se, em geral, no terrei
ro do tuchaua que e 0 m1ior terreiro de toclos e, em cuja casa, quase 
sempre. ha caxcri para ofereccr aos h<">spccles. Quanclo h{1 visitas, a 
reuniao c sempre no terreiro <lo tuchaua que prc;:ide a palcstra. 

;\, granclcs fcstas de clansa com Paritjara. e Pimurda rcalizam-se 
~cmprc 110 tcrrciro do tuchaua quc nflo dansa, mas preside a fcsta c e rcs
ponsaivel pelo forncci111c11!0 da behida aos hospcdes e aos inclios da sua 
taba. Para essas festas, como ja mencionamos, ha um grande preparo 
anterior, com ca<;adas coletivas dirigidas pelo tuchaua. 

Nas recep<;6es aos h6spedes de cerimonia, como padres, gerais de 
ordens religiosas, autoridacles brasileiras, etc., e sempre 0 tuchaua quern 
representa a fun<;ao principal de recehe-los em sua casa, de fornecer
lh~1s 'alimentos, de rcunir os indios para distrai-los com palestras a tarde. 
Os indios aproveitam-se dessas circunstancias 1para realizarem festas de 
clansa. de canto e bebicla. 

Sao igualmente os tuchauas que, guardando melhor os costumes au · 
tigos, preservam o padrao de comportamento tribal de uma compkta de-
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sorganizac;ao e desaparedmento deante das fon;as da aculturac;ao. l.Entre 
os indios comuns, por exemplo, as antigas regras de matrilocalidade, de 
presta<;ao de servic;o ao sogro, de filiac;ao matrilinear, ja nao sao encon
tradas, desaparecendo sob a ac;ao do contacto com outras tribos, com os 
brasileiros e sob a ac;ao catequista. Os tuchauas ainda as respeitam. 
Quando lhes morre a mulher, vao morar com suas irmas, como Artur 
Aleixo, da Serra da Moc;a. Em geral sao OS tuchauas que imp6em aos 
genros a matrilocalidade, vindo estes, nas tabas cl.as serras, on<le existem 
aindJ. as grandes malocas de tipo primitivo, com um {mico compartimen
to, residir com o sogro; nas tabas onde, sob o efeito do contacto com os 
brancos, e da ac;ao catequista, as casas possuem divis6es, o genro vem 
residir numa dessas ou em casa construida ao I.ado, quando a maloca e 
pcqttcna. 0 tuchaua-capilao Alberto, do J uraci, no Parime, coustruiu 
junto a sua, a casa on<le deveria morar sua filha e genro. 

Em geral as casas dos tuchauas se 3:5'Semelham as grandes malocas 
comuns de .antigamente. A casa do tuchaua de Guariba, no Amajari, 
consiste numa grande ma16ca onde moram todos os setts, inclusive as 
filhas casadas e genros. Na taba Auanaro, do grupo dialetal Vapidia
na Verdadeiro, o tuchaua mora igualmente com as filhas casadas numa 
grande mal6ca. 

Mesmo as casas que possuem divisoes internas apresentam um com
partimento grande onde mora o tuchaua com sua familia; um comparti
mento onde dorme o genro, a filha e netos; um barracao onde guanlam 
os instrumentos de trabalho. 

Nas perturbac;oes da ordem publica, como em brigas, em desrc,;pei
to as mulheres, em geral sao as membros <la familia do inclividuo que 
sofrcu 0 agravo que rca.gctn, mas sendo 0 tuchaua energico, intervem, 
e e mais atendido, por gozar de maior respeito por parte de seus subor
dinados, que os ind1os comuns. 

0 prestigio do cargo de tuchaua vai enfraquecendo gradualmente 
devido as crescentes dificttldades trazi<ltas pelo conflito entre o ocntrole 
":brasileiro" e o nativo. A ac;ao das autoridades brasileiras, nivelando 
o~ tuchauas aos indios comuns, faz com que 0 antigo respeito que estes 
tinham aqueles, diminua e crie dificuldades aos tuchauas no desempenho 
de suas func;oes. Contudo, perduram ainda certos valores sociais pr'-'
ws ao cargo, o qttc faz com que os Vapidiana s6 aceitem como tuchaua 
aqueles que em primeiro lugar s1i:o de familia de antigos tuchauas, ou 
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incliv ;duos que gozam de prestigio social entre e}es, OU, finaJmente, in

dividuos vapidiana do mesmo grupo dialetal ou da mesma taba. Ha uma 
rcsistencia gcral, oposta pelos indios, a ocupac;ao do carg·o por indivicluos 

quc, embora inteligc11tes, respeita<los c, na realiclade, dirigentcs, nao sao 
Vapidian.:1. 

Apesar de frequente a CJJUebra dos velho~ preceitos tribais de endo

gamia, de matrilocalidade, de matrilineariclacle e de se aceitarem casa

mentos mixtos com Makuxi, Taulipang, que residem na mesma taba, e 

convivcm com e;tes em aparente h.:i.rmonia, ha uma forte prcssao contra 

a prctcn<ao de qualquer individuo de outro grupo tribal, mesmo que seja 
\ ' ;1.l'idia11;1 d1· <•t1l1,, 1:11q111 di:dclal, 1·11tl111r;1 :ipa1T11facl11 l'" r ca •:a111<·11to, 

:10 c;1q:11 d,· rhd<'. F111 L:ign-(;rande, e111liura lllll .Mak11-.:i os ori«11tc 

1.:111 sua~, difiutldadcs c <0 111 rcla<;ao aus s<·us 11q~urios co111 11 ~; 1ll;11w11s, 11ao 

o consideram tuchaua; na Serra da Moi;a, Alberto, embora Vapidiana, 
nao foi aceito como tuchaua por ·>Cr "estrangciro" c nao pcrtcncer a fa

milia de tuchauas. 

CAUSAS PRINCIPAIS DA PERMANENCIA DA INSTITUI<;AO 
DE TUCHAUA. 

Em 1787 (77) possuiam os Vapidiana do Territorio do Rio Branco 

15 tuchauas. Ha pouco.s anos ( 1934-9) conservavam ainda 12. 

Em face dos efeitos d3. acultura~ao que abalaram os mais firmes 

principios <la organizai;ao tribal, duas camas favorecem a persistencia 

da instituic;fio dos tuchauas-de-taba: a necessidade de controle, nas tabas 

maiores, ou a distancia dos centros de controle branco, preservando o 

prestigio do cargo. 

A densiclade de populac;ao imp6e a necessidade do cargo de tuchaua. 

Nas tabas mais populosas, nao obstante a indole pacifica clesses indios, 

pouco propensos a desavern;as, a conflitos e ao desrespeito aos direitos 
alheios, ha maior necessidade de uma ai;ao controladora <las atividades 

comuns e de um conselheiro nas questoes surgidas do atrito entre inte
resses comuns. 

77. Manoel da Gama Lobo de Almeida, "Descri1;ao relativa ao Rio Branco", 
Revista do fostituto Hist6rico e Geografico, 1787, XXIV, 675, apud, Koch-Griin
ber~, Die Volkcrgruppicrung., 1929, 209. 
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Documentam ess.a afirmac;ao: Taxi, do grupo Vapidiana Verdadeiro, 
com noventa e sete individuos; Lago-Grande, do grupo Karapivi, com 
setenta e tres residentes; Taboa-Lascada do grupo Aturaiu, ambas com 
cem moradores, pos.suiam, ate 1939 tuchauas-de-taba. 

As condic;5es mesmas de vida <lesses 1ndios (78) tendem a criar uma 
predominancia de estabekcimentos pouco densos, constituidos mais por 
makcas, (as vezes por uma unica mal6ca) do que por tabas. 

A mobilidade constante tende a enfraquecer a solidariedade orga
nica, e a enfraquecer a. densidade das tabas. Estabelecimentos constitui
por uma unica familia, ou par familias isoladas, nao sente:n a necessi<lade 
<le a~ao harn11miz:idora <\o<; turhau;1s. /\ vida social nao ultrapassando 

as familias, a chcfia pen.le sua razao de ser. 

Essa causa motiva a incxistcncia do c:irgo -<;Ill Caran~twjo, Canivc
te, Santa Helena, Makukau, Enseada e nas malocas que rodeam a fa

zenda Triunfo, todas do grupo dialctal Vapidian3. Vcrdadeiro; em Uru

btt, Anacaru, Pedra Branca, do grupo Karapivi; em Kanauani (l\Iakuxi), 

Kitrau, Nova Cintm., Sarrana, Jakami, Cigarra do gmpo dialetal Aturaiu; 
em Pium, Ilha do Rato, Forquilha, Arara, Kariri, Auaigrande, Makuna. 
Missiio, S. Vicente, Marakana, Maru e Barro do grupo Tipikeari; em 
Ara.c;a, Flexal, Palmeiras, Caju, Porco, Cauaru-uau, Pao-Rainha, Kara
pana, Bakabal, Ilha-Grande do grupo Paravilhana. 

0 segundo fator que favorece a permanencia da institui<;ao dos tu
chauas-de-t3.'ba e o isolamento. Os gmpos mais preservadQs <lo contac
to com ·OS brancos, principalmente os meno.s pr6ximos dos centros de lo
caliza<;ao do controle civil bra.sileiro, conservam o cargo; nesses, <J valor 
inerente ao cargo ressente-se menos do desprestigio, que o controle bra
sileir~, pela sua ac;ao niveladora e pelas dificuldades que impi)e ao tu
chaoo, como re9ponsavel pela ordem da sua. taba, tende a acarretar. 

Urocaima, Barro, Taxi, Auanaru, a taba do tuchaua Alfredo, do 
grupo Vapidiana Verda.deiro sao estabelecimentos mais afostados de 
Boa-Vista e possuem tuchauas; Agua-Limpa do grupo Karapivi ; Gua
riba do Paravilhana; Barata, Anta, Serra da Moi;a, do grupo dialetal 
Tipikeari sao relativamente distanciados dos centros de controle brasi

leiro e tambem os posmem. 

78. Ver "A taha ", Soriologia, Vol. VIII, n.0 2 (1946), pg. 132. 
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A densidade do estabelecimento, unida ao isolamento rel.ativo, faz 
C0111 que a!guns dos mais dist;anciados que nao possuem tuchaua, OU por
que os que ()CUpavam 0 cargo ja faleceram, sem deixar filhos ou porque 

seus filhos ~e rccusem ao excrcicio ch func;5.o, possuam setts dirigentcs, 
cmbora n5.o investidos da dignidade do cargo. Panelao, do grupo Vapi
diana Verdadeiro; Lago-Grande com setenta e tres individuos, do gru
po Karapivi; Todos Querem e Barata do grupo Tipike.1ri, bastante dis
tanriados de Boa-Vista, possucm sem dirigentes. Em Barata, o velho 
tttchaua folccctt, >Ctl filho nao quiz OCU<par 0 cargo; 1105 011tros nao ha via 
familias de tuchauas. Em Barata, Gregorio, em Todos Querem, Jose, 
<·111 T .:tf'.O Grande um Malrnxi, «Ill Pancl:in Prado M:111<lt1c;1, n Chapelao, 
todw; vt·lliw1, 1·:q11-ril'11tcs 11a dirl'<;iio d"s tral1all11~s <'1J1111111s :'1 vida tribal, 

clirigc111 os i11dios, clcsc1111pt·11ha11do as funi;i'ics i11crc111c's ao c;irgn, St'lll 

~crcm, contudo, comidcrados tuchauas pelos scus subordinados. 

CAUSAS DO DESPRESTtGIO ATUAL DA INSTITUI<;.AO DE 
TU CHAU.A.. 

Do contacto entre as culturas brasileira e indigena, ressa!tam fatos 
que trazem um crescente desprestigio a imtituic;ao de tuchaua. A com
petic;ao entre os fazendeiros brasi!eiros e os indios pel.:i posse da terra, 

cria dificuldades a ac;ao dos tuchauas, impotentes contra a ·invasao conti
nua dos brasileiros, na defeza dos interesses dos indios, de, prestigiiando
~c com is so, aos olhos de seus subordinados ( 79). 

Dc!ic1da e dificil se torna, tambem, a posic;ao do tuchaua como in
tcrmediario entre OS delegados dos indios e estes. Sao frequentes as 

explorac;oes do trabalho dos indios por parte dos de!egados dos ·indios. 

Muitos destes, para aument1rem seus Iucros, exigem dos tuchauas que 
lhes arrangem indios para os trabalhos de minerac;ao, recebendo aquele, 
dos minefros, uma percentagem sobre os lucros. Como, em geral os donos 
das minas pagam m.al e exigem grandes trabalhos, os indios recusam-se 
a ir. Quando D. Mauro Wirth esteve entre os V<!!pidiana, um dos tu
chauas !he disse que o delegado dos indios insistia para que conseguisse 
indios para o trabalho das mina.s ; que seus subordinados se recusavam 
a ir e que ele, tuchaua, tinha receio que 0 delegado 0 per:seguisse, por 
nao cumprir suas ordens. Os indios de Conta relataram ao mesmo mis
sionario que os mineiros costumaivam pedir meninos para os trahalhos 

79. V. Ibidem. 
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de rninerai;ao; sendo aqueles demasiado pesados, os rneninos nao os su
portararn e os rnineiros os mandaram de volta, com pouca comida para 
a viagem, morrendo alguns pelo caminho. 

Nesses casos de morte, os indios nao dao denuncia ao delegado por 
na-o confiarem muito na ai;ao da justi<;a em relac;ao aos seus direitos e 
temerem compl·icai;6es com a justi<;a que, em geral, segundo eles, e sem
pre favoravel a<Qs brancos. Sao os tuchauas que servem de intermedia
rios e sofrem as consequencias resulbantes. 

Em rela.;;ao aos fazendeiros brasileiros verificarnos, segumb os re
btos dos indios, as mesmas explorac;6es e as mesmas cons·equentes <li fi
culdades, no cxercicio da fun<;iiio de intermediario, por parte dos tuchauas. 

Resumindo, convcm fris3r os scguintes fatos quc diminuem o pres
tigio da institui~ao clc tuchana: perch do padrao cultural no quc St' re
f ere as festa~ tradicionais e as dansas rituais que, antigamente empres
tavam relevo ao cargo; contacto com as autoridades civis br.:isileiras. 
superiores em poder aos tuchauas e cuja a<;ao os nivela aos indios co
rnuns; dificuldades surgidas da func;ao de intermediarios entre os indios 
e as autoridades brasileira:s, e entr.e os indios e os empregadores br.asilei
ros; mobilidade espacial, reduzindo as tabas em tamanho e em numero de 
habitantes. 

Surge. assim, uma crescente rea<;ao dos indios que deveriiam ocupar 
o cargo, contra essa posic;ao de pouco prestig1o real e constantes incomo
dos. Joaquim Gentil, de Guariba, preferiu deixar o cargo depois de di
ficuldades surgidas no desempettho do mesmo devido as exigencias dos 
fo.zendeiros empregadores. Devido ao mau pagamento, os inclios de 
Joaquim Genti! abandonaram os trabalhos da fazenda; os fazendeiros 
denunciarnm ao delegado a quebra do contrato por parte dos indios, exi
gindo a continuac;ao da empreitada e este chamou a prestar contas, Joa
quim Gentil, "responsavel" pela reheldia dos indios. 

Outros aband<mam o local devido ao prest1gio de outro indio, sobre 
seus subordinados: Ernesto de Barro, de volta de uma viagem, encon
trou um indio, casado com sua irma e, ocupando seu ca~o; para evitar 
desaven<;ias, preferiu mudar-se para Taxi, onde continuou como tuchaua. 
0 filho do antigo tuchaua de Barata abandonou o cargo porque Gregorio, 
muito mais respeitado, desempenhava as funi;6es presas ao cargo a que 
ele tinha direito. Mesmo depois da partida de Gregorio, o filho do an
tigo tuchau.3. d,e Barata nao qu.is ocupar o cargo por sentir que nao go
zava da confianc;a de seus subordinados. 
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Ainda outras vezes sao os tuchauas destituidos de seus cargos pelas 
autoridrades brasileiras, como Artur Aleixo da Serra da Moc;a que, depois 
da morte da esposa, abandona SUa casa, entrega-se a embriaguez, perdendo 
o prestigio. 0 delegado brasileiro o destituiu, colocando em seu Jugar 

seu irmao Jose. Artur Aleixo confessou a D. Mauro Wirth que tal 
fato o deixara bem contente, por livra-lo <las responsabilidarles e aborre
cimcntos incr<'ntcs ao dcscm1penho do cargo. 

Prohkmas sugeridos: 

1 - Frizi1mos na intro<luc;ao do prcscntc cstudo .'.ls cuntra<lic;ucs 
cntrc as afirmac;oes dos diferentes rautores a n:speito das regras pr-inci
pai!l rpa: ~·~t rut 11ra111 a s11cierlade vapidiana. Co111para11do a rir,r::-:111izac;ao 

social dos Vapidiana da Guiana lngksa c a dos Vapidiana do tcrrit6-
rio brasileiro do Rio Branco, vcmos que ambos os grupos sc asscmclham 
<.'Ill -cm varios pontos: 

a) OS Vapidiana <la Guhna Inglesa obedecem a regra de endoga
mi'a tribal (80) ; entre os do Territ6rio do Rio Branco essa regra era ge
ral no passado, sendo aos poucos <lestruida pelos efeitos provenientes da 
localiz.ac;ao mixta; 

b) os V a.pidiana da Guiana Inglesa, segundo Farabee ( 81) e os do 
Territ6rio do Rio Branco (82) obedeciam, antigamente a regra de exo
gamia de tab.a.; 

c) OS Vapidiana da Guiana Inglesa obedeciam a regra do avun
culado (83) e a terminologia de parentesco usadas entre 1934-9 pelos 
V apidiana do Rio Branco (84) parece sugerir a existencia, no passado, 
do mesmo costume; 

80. Farabee, "The Amazon Expedition, etc." "The M usemn J 011rnal, VII, 
1916, 219: "o homem deve se casar com mulher que mantenha com ele relac;oes 
de sangue. " · 

Koch-Grunberg, "Von Roroima ... " III, 94. 
Korchhoff. "Die Verwandtschaftorganisation ", 155-8. 
81. Farabee, o. c. 219-20: The Central Arawaks, 93-5: "o homem deve se 

casar com mulher de outra taba. 
Kirchhoff, o. c., 155-8. 
Koch-Grunberg, o. c., III, 94-5, 354. 
82. Lucila Herrmann, "A organizac;ao social dos Vapidiana, etc." - "Asso

da<;oes por parentesco ". Sociologia, vol. VIII, n.0 4, 1946. Pag. 282 e ss. 
RJ. F:irahcc. "The Crntr;il Arawaks ", 93-5; "The Amawn Expedition etc.", 

92, 220: "0 homem <ll've se casar com uma pri1na crnzada, filha do irmao da 
mae 011 cla irma do sen pai ". 

84. Lucila Herrmann, "A organizac;ao social dos Vapidiana, etc." - Asso
cia<;ocs por parenksco ", cit. 
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d) ambos praticavam a cuvia.de (85) e, atualmente os Vapidiana do 
R. Branco ainda nos dao informac;i5es detalhadas a respeito ; 

e) ambos possuem rico ritual mortuario (86); 

f) ambos pratioam os pm;angas de cac;a e pesca ( 87). 

RESUMO 

Os Vapi<liana, tribo pertencente ao grupo linguistico Aruak, habi
tam as 5avanas que se extendem entre o Amajai, Cotingo, Urariguera, 
Xumin.1, ia.flucntcs <lo Rio Branco, no Estado do Amazonas, Brasil. 0 
contacto com indios e brancos da regiiiio, trouxe uma relativa desinte
grac;ao cultural, e a perda dos padr6es tribais de comportamento, pcrma
necendo, como forc;as basicas de solidariedade social, o dialeto e a Iocali
zac;ao residencial. 

As regras que caracterizam a organizac;ao social no passado ( endo
gamia tri'b1l, exogamia de taba, matrilocalidde, matrilinearidade, avttn
culado, cuvade, rites de interesse economico, as:sodac;ao por idade e sexo, 
divisao sexual de trabalho, muchiroes, dansas ritua1s das especies, insti
tuic;ao dos tuchauas, ritos de morte) vao aos poucos desia.'{}:irecmdo. 0 
contacto entre Vapidiana e indios de outros grupos linguisticos, com re
gras diferentes, parece ter originado o enfraquecimento das regras de 
endogamia tribal, de exogamia de ta:ba, de matrilocalidade. 0 enfra
quecimento <las regras de matrilinearidade, da organizac;ao da familia
grande, da poliginia, - us:ida antigamente pelos tuchauas - dos ritos 
de morte, parece provir antes da influencia da cultura brasileira e bene
ditina, enquanto o enfraquecimento da instituic;ao dos tuchauas provem 
mais do desprestigio do cargo trazido pelo contacto com as autoridades 

civis brasileiras e com os empregadores brasileiros. A substituic;ao da 
lingua Aruak .por um portugues estropiado, provem do mesmo fato. 

85. Farabee, "The Amazon Expedition etc.", 210, 219; "The Central Ara
waks ", 96-7. 

Roth, "An Inquiry etc. ", 332. 
Lucila Herrmann, "A organizac;ao social dos Vapidiana etc." - "Cuvade ". 

· Sociologia, Vol. VIII, n.0 3, 1946, 204. 
Koch-Griinberg, "Von Roroima ", III, 137-8. 
86. Koch-Griinbcrg, o. c., II, 166-9, 175; Mauro Wirth, Caderno 14: 149, 

217; Schmidt & Koppers, Volker und Kulturen, 1824, I, 121; Richard Schom
burgk, Reisen, etc., 1848, II, 458. 

87. Farabee, "The Central Arawaks ", 49; Koch-Griinherg-, o. c., Tr. :?.?.?. 
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Perduram ainda nos costumes alguns fatos ligados as antigas regras 

de organizac;fo tribal: as dansa;: rituais <las especies, os pussangas de 

cac;a e pesca, .:t <livisao sexual de trabalho, os muchir6cs, a terminologia 

de tratamento. l{egras antigas, comtms a todos, como a presta<;ao de 
scrvi<;o ao sogro, a 111atriloralidadc, a qucima da casa por mortc da mu
lher c a mudanc;a do Yiuvo para a casa d:t irma, :a matrilinearida<lc, pcr
sistem ainda no comporlamcnto dos tuchauas. 

As tahas rnais isoladas du contacto com otttras tribos c, principalmen
tc co111 r1s hrasileiros c 1nissio11:'trios, p1-esCT\':tra111 mclhora pri111itiva cs
rrulura tribal. 

Por outro !ado, segundo as afirmac;6es de Far.oi.bee, os Vapicliana da 
Guiana Ingkoa, sao Jiatrilocais (88) ; era COll11111l cnlre eks a poliyinia, 
cm 1918, clatas das ohservac;ocs de Farabee (.89) e unicl.a ao sororato (90); 

acompanhanclo a rcgra de patrilocaliclade os Vapidiana da Guiana Inglcsa 

obedeciam ao costume da queima e do ah1ndono cla casa por mortc do 

marido (91) <la entrega da viuva e dos filhos a tutela do irmao mais 

velho do falecido ( tios paternos) ou a qualquer parente masculino mais 
nlho. Os Vapi<liana do Territ6rio do Rio Branco, mesmo na data das 

observac;oes de Koeh-Griin'berg ( 1913) eram 1non6ga111os, em oposi<;ao 

aos d:i Guiana Inglesa; a poliginia nao era usual, quer unicla ao sororato, 

quer sob outra forma; a matrilocalidadc que predominava no tempo de 
Koch-Griinbeg (92), ainda perdura ( 1934-9) no com portamento dos 
tuchauas; unida a matrilocalidade encontr.a.mos, entre os Vapidiana do 

R. Branco e em oposic:;ao aos da Guiana Inglesa, o costume da queima e 

do abandono da casa e a mudanc;a do 1:ill110 para a casa da irma, por oca
siii.o da morte da mulher. 

Essas diferenc;as e semelhanc:;as entre os Vapidiana da Guiana In
gles.1 e os do Territ6rio bra5ileiro do Rio Branco seriam oriundas: 

1 - do hiato crono16gioo que medeou entre as observac:;oes dos di

fcrentes autores? Os irmaos Schomburgk estiveram em contacto com 

essas tribos. em meados do seculo pw:ado ( 1841-1848), Koch-Griinberg 

88. Farabee, "The Crntral Arawaks ", 76-7, 94, 100; "The Amazon Expecli
ti1111 '', 219; Kirchhoff, "Die Vcrwandtsd1ftorganisatio11, etc.", 155-8. 

89 . Farabee, "The Central Arawaks", etc., 14, 96; "An Amazon Expcditinn", 
etc., 220; Kirchhoff, "Die Verwancltschaftorganisation ", etc., 155-8, citanclo Fa-
1 alwc "The Central i\1·:nvaks " , de., 14, 93-5: "An :\mazon Expedition", etc., 92. 

110. Far;tlitT, "Tlte Ct'nlral i\rawaks ", t'lc., <JS; "A11 J\111:1 1.<'11 l•:xpcditinn ", 
etc., 220. · ! 

91 . Farahee, "The Central Arawaks ", etc., 100. 
1J.?. Korh-1.riinh<'q~. "Vom Roroima ", ctr., 94,5. 
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setenta e tantos anos depois ( 1913), Farabee entre os da Guiana Ingles.3 
em 1918, D. Mauro Wirth entre 1934-9. Levantando a hip6tese de pos
suirem, ambas as tribos, a mesma organiz1<;ao social, no passado, seria 
plausivel supor qtte esse hiato cronol6gico bastou as for~s da acultura<;ao, 
para dcstruirem os vclhos costumes e implantarem novos A se tom:ir 
como hip6tese de trabalho a rngestao anterior, seria de 1nteresse para 
esclarrcer os estudos sobre acultura~ao e seus efeitos, analisar, junto aos 
V.apidiana, a causa do desaparecimento mais rapido de ccrlos costumes 
c a resist(·ncia 111aior opost.;1 pelos Vapidiana cm rela<;i\o ;\ 111oclifica<;i\o 
de outros: 

a) certos tra<;os culturais, como os pus!'.'.l.ngas, a cuvade, a divisao 
sexual do trabalho, os muchir6es, a terminologia de tratamento, os ri
tuais mortuarios, etc., persistem ainda, nao obstante a relativa desinte
gra<;iio cultural ; 

b) outros, como a matrilocalidade, a matrilinearidade, a exogamia 
de taba, a endogamia tribal, as datls'.l.s rituais das especies etc., vao de
saparecendo. 

Qual a causa da resistencia maior oposta. pelos Vapidiana a modi
fica<;ao de certos costumes? Quais as causas que, na cultura nativa, 
favorecem a resistencia coletiva a altera<;iio de certos tra<;os? Quais as 
causas que dao a cultura invasora, maior for9a de altera<;iio de certos 
tra<;os da cultura vapidiana, que de outros? 

c) A cultura dos Vapidiana do Territorio do Rio Branco e a dos <la 
Guiana Inglesa sofreram 1nfluencias de culturas diferentes, quer em 
seus aspectos seculares, quer nos religiosos. Proviriam dessa diferen<;a 
de influencias culturais, sofridas por cada uma del.3.s, as diferen<;as atuais 
de organiza<;iio social? 

Ainda uma vez parece evidente que o estudo detalhado de cada uma 
dessas tribos, por um mesmo etn6logo, lSeri:a uti! para desfazer as dttvidas 
result1antes dos estudos anteriores, ja citados. 

2 - As difcrern;as verificadas no correr deste trabalho entre a or
ganiza<;ao social dos Va.pidiana da Guian.a Inglcsa e os do Territ6rio do 
Rio Branco, proviriam de obscrva<;6es duvidosas dos diferente,; autores 
c cstmliosos? Ncssc sentido, para corrigir essas falhas mais uma vez 
se imp6e a necessidade de um estudo local de amh'.ls as tribo3, por um 
etn6logo autorizado. 
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3 - E possivel, tambem, que Os Vapidiana do rerrit6rio do Rio 
Branco e os cl.a Guiana Inglesa, embora pertencentes ao mesmo grupo 
linguistico, possuissem, mesmo no passado, regras diferentes, e estrutu
ras sociais <likrentcs. N cssc caso, qua is as causas mesologica.s, econo
micas, sociais, que detcrminaram essas estruturas soci.1is <liferentes? 
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Desde :neados do seculo passado, grupos culturais e linguisticos dife
rentes residiam na regiao do Rio Brasco. A penetrai;:io dos brancos 
e a resultante competic;ao pela ·poSJSe das terras, fez com que essas tribos 
diferentes se aproximassem, criando, entre si, solidariedade capas de op0r 
resistencia a invasao branca. Essa soli<lariedade se fez sentir nos efeitos 
sobre a vida Social e a vizinhan<;a, abaJando OS antigos principios que 
mantinham a estrutura social. A endogamia tribal, por exemplo, cede 
logar a casamentos mistos. 

Algu:11as culluras resistem mais, outra menos, ao efeito pro<luzi<lo 
por essa aproximac;ao e olidariedade. 

Em comec;os deste seculo, Koch-Grunberg observa que esse efeito 
e muito mais pronunciado entre OS Taulipang do oeste e, principalmente, 
entre os .Maknxi e Va0pidiana, da rcgiao central do Surumt"t 35 . 

Das notas colhi<las por D. Mauro Wirth ( 1935-9), podemos de

duzir qttc os grupos vapi<liana mais influenciados pelo contacto com 

tribos di ferenteis. sao as residentes no baixo, no me<lio, no alto Suru

mu e no Parime. Localizados, com tribos de culturas diferentes, na 

mesma taba ou em tabas proximas, os Vapidiana sofrem o efeito dessa 

vida em comum, que se evidencia na diluic;ao ou enfraquecimento <las 

antigas regras de endogamia tribal, matrilocalidade e matrilinearidade. 

Essas regras so tern importancia quando os futuros conjuges re

sidem em logares separados. N esse caso, a mudanc;a de u:n deles para. 
o local de residencia do outro, exprime os principios de matrilocalida

da ou patrilocalidade, confonne o clever do homem ou <la mulher se 
mudar. 

conta porem, que todos os casamentos se realizam dentro da mesma tribo ( endo
gamia) a exogamia da familia ou sipe se afigura como endogamia tribal." Di
cionario de Etnol. e Socio!. : 101. 

Matrilinearidade: Thurnwald escreve: "e um sisterna de usos e costumes ba
seado na descendencia em linha matema. Pode haver principios diferentes para a 
transmissao da posi<;ao social e da propriedade ou haver, numa rela<;ao, patrilinea
ridade e noutra, matrilinearidade." Dicion. de Etnol. e Socio!.: 147-8. 

Ver Kirchhoff, Die Verwandtschaftsorganisation . . ... 85 a 193, 155 a 158 sobre 
os Vapidiana da Guiana Inglesa. 

Matrilocalidade - As institui<;oes matrilocais exigem que o marido, pelo ca
samento, siga a mulher passando a morar na localidade dela (casa, aldeia, etc.) 
Nao ha necessidade de coincidencia entre matrilinearidade e matrilocalidade. Dicion. 
de Etnol. e Socio!.: 148-9. 

35. Koch-Grunberg., Theodor, "Yorn Roroima" ... vol. III, pg. 94. 
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No primeiro caiso - mu<lan\<l do homem para a casa do sogro -
a regra de faz acompanhar por um periodo <le presta<;iio de servi<;os ao 
sogro como pagamento da mulher, ou como prova de virilidade e de 
qualidades <lo futuro pai de familia. Do mesmo mo<lo o fato dos filhos 
ficarem pertencendo ao grupo materno cxprime a regra de matrilocali
dade OU de mudan\<l. Bssa imposi<;ao se extende, em geral, para 0 ma
rido que, igualmcnte, fica pertencendo ao grupo da mulher. 

A vizinham;a faz dcsapar<'<'cr <111alq11cr concrdn quc <'mpreste ~ctt 

vigor :ws vdltos cost11t11cs (JllC ,·fw, assim, se tornamlo t•aducos. 

A influencia <la cultura .brasileira atinge a familia-grande induzindo 

os que se casam a se estabelecerem em suas casas, com suas ro\<lS, se
paradas das dos sogros e ·substituindo as familias-grancles por fami
Ji.as pcqucnas. A situa<;ao do homcm, na cultura brasilcira, como chefe 
<la casa, e <la familia, influe sobre as regras <le matrilinearidade e ma

trilocalidade, substituindo-as pela mu<larn;a da mulher para a casa do 
marido e impondo a filia<;ao por Jinha paterna. 

A a<;ao dos missionarios beneditinos atua. com particular diligen

.cia, sobre certos costumes como a poliginia36, comum anti

gamentc entre os Makuxi, Taulip:ing, e Arekuna 37 e enh·e os tuchauas 

vapidiana, impondo a monogamia; sobre os costumes presos ao casamen

to, impondo 0 ritual catolico; sobre OS do nascimento, impondo O batismo 

e o nome christao; sobre os ritos de mortc c entcrro, introduzindo os 
cemiterios nas aldeias indigenas e. o ritual cristao de sepultamento. 

Os casamentos mistos, de um !ado, e a introclm;1io <la filia'ao por 
linha pa.terna, de outro, trazcm, as vezes, nos caoss de casamcntos 
mistos, confusao a respeito do grupo a que devem realmente pertencer. 

Koch-Grunberg nos <la alguns exemplos (38): 

36. Poligamia: matrimonio do homem com muitas mulheres. Dicion. de 
Etnol. e Socio!. : 178. · 

37. Koch-Grunberg, Vom Roroima, Ill, 98. 
38. Koch-Grunberg, Vom Roroima, III, 94, 95. 
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No exemplo A, 0 Casamento misto nao traz confu.sao. 0 esquema e 
duplamente elucidativo. Considerando Ego (Mayuhiaipu) notamos o 
efeito da regra de descendencia matrili~ar: Ego e Taulipang, filho de 
mae Taulipang e pai Taulipang e avos maternos Taulipang. Considerando 
pai de Ego, filho de casamento misto, a evidencia e ainda mais interes
sante: o pai deEgo e considerado Taulipang, nao obstante ser filho de 
pai Vapidiana, por ser filho de mae Taulipang, porque neste caso de 
casamento misto prevalece a regra de filia~ao matrilinear. 

No exemplo B : Ego, filho de pai Makuxi e mai Vapidiana. F.go 
domina perfeita"1Jente a lingua makuxi e se considera Makuxi, mas na 
taba taulipang, onde reside, e considerado Vaipidiana por ser filho de 
mai Vapidiana. 

C (MAl/111 'lf'IRTN} 

Jarilwna V1ptdi•n11 
Ta11lipan9 Arual 

7. 
.,~rl din.I ,.. 
P1;l.iduna? 

~~ 
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0 exemplo C nos e da<lo pelas informai;oes prestadas a D. Mauro 
vVirth pelo indio Rafael <la taba Arai;a ( Paravilhana) onde res idem 

Vapidiana e Jarikuna (Taulipang). Rafael diz que e Jarikuna mas 
-que devia ser Vapi<liana porque sua mai era Vapidiana. 

A con fusao, nos exemplos B e C, sobre a situai;ao de Ego em relai;5.o 
ac»; grnpos a qnc pert•l't1ce111 scus pais, nfto cxprime <i cfeito do co11-
tacto cult nral entre as t ribos. pnrquc sen do to<las mat rilincarc~. qualquer 
delas, nao ohstante a penla <la enrlogamia trilnl, situaria Ego no grupo 
;i 'l'i<" J>1Tlt·1wi:1 ·;11;1 111:it · . J\ d1"1vid:t J>;llT«<' provir 111:1i·; d:1 dif11 .<"i11 do 

tra<;o cultural de filia<;ao por linha paterna, imposta 1ielo Codigo Civil e 
pelos costumes brasileiros. 

REGRAS DE CASAMENTO. ENDOGAMIA TRIBAL 

Salienta.mos, de inicio, que entre as antigas regras vapidiana pre
sas ao casamento e a constituiao da familia, encontramos a endogamia 
tribal, a matrilinearidade. Unidos a ultima regra acham-se OS costumes 
da presta<;ao de servi<;os ao sogro c do abandono e qucima da casa por 

morte da mulher. 
Koch-Grunberg 39 , analizando os costumes das tribos da Rcgiao 

do Roroima, rcfere-se as regras de endoga:nia tribal e matrilinearidade 
e salienta o efeito <la vizinham~a entre as tribos T.1ulipang, Makuxi e 
Vapidiana, sobre as regras de casamento, determinamlo-lhes o enfra
qttccimcnto. Afirma qtte, de ha muito tempo. eles se ca>sam entre si, 
clevido ao fato <le resi<lire:n na mesma regiao. Antigamente, acrescenta, 

OS fi!hos de casamentos miistos pertenciam a tribo cla :nae. 

A afirma<;ao geral de Koch~Griinberg sobre o enfraquecirnento gra
dual da endogamia tribal nas tribos da Regiao do Roroirna e Rio Bran
co e valicla, nao somente p3.ra as demais. como para OS Vapidiana do 
territorio brasileiro. 

Contudo, nao obstante o efeito desintegrador da localizaiio <lessas 
di ferentes tribos num rneis:no territorio. a reg:ra de endogamia tribal 
ainda nas tahas e nos grupos dialctais omle os Vapidiana sao em maio
r!a 11umerica. Nesses o comum sao os casamentos entrc Vapidiana, 
baseados em rela<;oes de sangue, o que faz com que cada taha seja for
mada por indivir111ns apan·ntados. J\ prl'r10111i11ancia da e11dugamia trihal 

39. Koch-Griinherg, Vom Roroima, III, 94. 
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e evidenciada pela predominancia numerica de estabeleci:nentos onde 
so residem Vapidiana, sobre OS em que hci grupos mistos. 

Alguns grupos dialetais, como os Aturaiu, os Paravilhana e os 
Tipikeari, foram mais preservados que os outros da localiza<;iio mista 
ou da vizinhan<;a com outras tribos, e puderarn preoservar melhor a 
cndogamia tribal. 

GRUPOS ISOLADOS 

Os Aturaiu, extendendo-se <la margem esquerda do Rio Branco, 
na Serra da Lua, ate a margem esquerda do Tacutu (rio limitrofe com 
a Guiana Inglesa), ocupam um territorio que sofreu pouca penetra<;iio 
por parte <las outras tribos40 e, na maior .parte de suas tabas, predo
mina a cnclogamia tribal. 

Em Jacami cncontiramos casamentos entre Vapidinna e Aturaiu 
ultimos remanescentes <la antiga tribo dominada e absorvida por casa
mentos pelos Vapidiana. Kanauani, proxima a Boa-Vista, sede da Mis
sao Beneditina e centro de atra<;iio dos indios da regiao, mais sujeita, 
por isso, ao contacto com otttras tribos, apresenta maior numero de uni6es 
mistas entre Vapidiana e Makuxi. 

Mas em Taboa>-Lascada, Malacacheta;,, Saraua, Kitruau, Nova
Cintra, Cigarra, em 1935-9 as ttni6es eram endogamicas e os habitantes 
todos vapidiana. 

0 grupo dialetal Paravilhana~ situado, da margem esquer<fa do 
Amajari ate a direita do Parime, possui algumas tabas proximas ao 
territorio dos Taulirang, como Ilha-Grande, onde encontramos uni5es 
entre Taulipang e \f apidiana; ou proximas aos Jarekuna (Taulipang,) 
como Aira-:;a, onde ha casa:nentos entre individuos <lesses dois grupos; 
ou proximas a tabas makuxi, como Ananal, favorecendo c<l!samentos 
entre Vapidiana e Makuxi. 

As outras tabas, mais numero~as, como Guariba, Flexal, Palmeiras, 
Caju, Porco, Cauaru-uau, Pao-Rainha, Karabana, Bakahal, '5£io estabe
Iecimentos isolados do contacto com os outros grupos e compostos so
anente de Vapidiana, favorecendo, com iisso, as uni6es endogamicas. 

No girupo Tipikeari, localizado na margem direita do Uraricuera, 
no Chuami, n:i margcm esqttter<la do Moca.jai, baistante afastado do 

40. Ha algumas, mas raras, malocas de Makuxf. 
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territorio <las outras tribos, prodomina, em quase todas as tabas, a 
endogamia tribal. Terezinha, proxima a Sapara (Karaib) e Muru
ruci ( Makuxi) apresenta unioes entre Vapidiana e Makuxi. 

GRUPOS PROXIMOS AO TERRITORIO DE OUTRAS TRIBOS 

Os grupos Karapivi e Vapidiana Verdadeiro foram menos pre
scrvados (la vizinhanc;n com outras trihos. 

< l l'"'i"' di:ilt-i;d, 1' .'\lt·11dn1du·:c da 111a1gt·111 l"••tll<rda du Coti11go, 

proximo a sna e:11bocadura no Rio Branco, esta nas vizinh:irn;as do ter
ritorio de antigas tahas Makuxi ( 41) ; prolongando-se ate a margem 
esquerda do Xumina, aproxima-se de varias tabas Makuxi como Ra
po;;a, S. de Guariba ,Cachoeirinha, Boqucirao da Lua ,- etc .. . Essa vizi-
1il1an<;a favorcce os casamcntos mistos entrc Vapidiana e lVfakuxi como 
em Lago~Grande, l\Iiritisal Grosso, Gaviao. Mas, mesmo nessas tabas 
sujeitas ao contacto com as outras tribos, os casamentos endogamicos. 
prcclominam numerica1nente, como em Lago-Grande, onde encontramos 
somente 1 inclivi<luo Makuxi e 72 Vapi<liana. Nos outros estabeleci
mentos desse grupo, como em Pedra Branca, Anacaru, Agua-Limpa~ 
Urubu, s6 encontramos Vapidiana. 

0 grupo dialetat Vapi<liana Verdadeiro, que •se extende entre a 
Serra Urocairna, o Pa.rime e o Surumu, ate sua confluencia formando 
o H.io Brnnco, distrihni suas tahas ao norte, mnito priiximo ao territori<> 
dos Taulipang e Ieku.ana e, ao sul, proximo ilis antigas tahas :nakuxi 
( 42), favorecendo os casamentos entre individuos <lesses grupos. En
seada, sitnada no Marna OU Parime, r -r6xima ao tcrritorin taulipang, 
apresenta unities entre Vapidiana e Taulipang; Urukuri' situhda no 
trrritorio proximo iiis antigas tabas makuxi, apresenta casamentos en
tre Vapidiana e Makuxi. Barro e Urocaima sao proximas ao territo
rio dos Arekuna e dos Taulipang, mas os casamentos mistos que ai 
verificamos, sao entre Vapidiana e Makuxi, talvez devido a penetrac;ao 
destes no territorio vapidiana. 

:E)m sintese podemos afirmar que, a despeito do efeito desintegrador 
da vizinhanc;a com grupos diferentes, a endog;i.mia tribal predomina 
sobre a exogamia. 

41. Koch-Grunberg, Die Volkergruppierung, mapa. 
42. Koch-Grunberg, Die Viilkergruppierung, mapa. 
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Em 52 tabas, 36 comp()e-'se de Vapidiana exclusivamente, provin
dos de unioes endogamicas; em 16 onde os Vapidiana estao rnais 
sujeitos a proximidade e convivencia com individuos de outras tribos, 
o numero de casamentos entre Vapidiana pre<lomina sobre o dos casa
mentos mistos. 

EXOGAMIA DE TABA 
(Terminologia de tratamento) 

A se de<luzir das informac;oes <.-olhidas por D. Mauro Wirth e do 
seu conhecimento da vida dos indios vapidiana do Rio Branco, a exo

gamia de taba, cai.,o0 tenha existido, desapareceu completamente. 10 
clever imposto ao rapaz, de se casar com sua prima cruzada de outra taba, 
ou, na falta desta, de casar-se c001 mulher de outra taba, comum aos 

Vapidiana <la Guiana Inglesa, nlio e encontrado entre OS Vapidiana do 
territorio do Rio Branco. 

NOS grupos proximos as serras, mais isolados, OS tuchauas, que 
constituem, entre os Vapidiana, o grupo que melhor preservou a tra

dil;ao, encontramos o habito do homem ir residir com a mulher, na 
maloca do sogro ou em malocas proximas a do sogro, construidas ipor ele, 
com auxilio daquele 43• As informac;Oes colhidas por D. Mauro nao nos 
elucidam, contudo, se esse fato se prende a regras de exogamia de taba 
OU, si:nplesmente, a matri!ocalidade. 

A analise de alguns termos de tratamento, que, nlio obstante a acul
tura~ao, permanecem ainda na terminologia de parentesco vapidiana, su
gere indicios de antigas regras de endogamia tribal e de exogamia de 
taba, que apontamos como hipbtese de trabalho a pesquisas ulteriores. 

Vejamos: 

PRIMEIRA ANALISE: 

Kaaro, Kaaru; dare, daru 

A obrigac;lio imposta ao rapaz, de se casar com mulher que tenha 
com ele relac;oes de sangue ( endogamia tribal) e sugerida pela perma-

43.,Ver rnatrilocalidade, pg. 77. 
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nencia do termo arcaico Kaaro, Kcuwu unido a dare (pai) e da.ru (mae), 
no tratamento dado, no vocativo, ao sogro e tios e a sogra e tias: 

Tio: dare (pai) - Kaaru. {o) 44 

Sogro : d<J;re ( pai) - Kaaru ( o) 

Tia: daru ( mae) - K<J<Wu ( o) 
Sogra: daru (mae) - Kaaru (o) 

0 termo - dare-kaaro - refere-se indistintamente aos tios ma
temos ou paternos. 0 termo - daru-kaaru - ref ere-se indisti!itamente 
as tias maternas OU paternas. 

De acordo com arullise terfamos o seguinte esquema : 

i!Of (lr•l•m~nlo) 

lGO 

SOGRqs ( Tralamenlo L_ 

A perrnanencia <lesses terrnos arcaicos, no tratamento vocativo, dado 
aos tios e aos sogros e as tias e as sogras, parece sugerir ter havido, 
no passado, urna regra que impunha a :Eigo o dever de procurar mulher 

44. Kaaro em um dialeto e kaaru em outro. 
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entre as filhas de seus tios e tias. J ustamente por serem tios e sogros. 
as mesmas "pessoa.s, recebiam o mesmo tratamento. 

Contudo, se o termo dare-kaaru ( o) refere-se, indistintamente, ao· 
tratarnento dado aos tios maternos e paternos e o termo daru-kaaru ( o) 
refere-se, indistintamente ao tratamesto dado as tias maternas e paternas, 
aparece uma duvida: o sogro de Ego ( dare-kaaru) poderia ser, indisti-n

tamente o irmao de sua miie ou o wmiio de seu pai? A sogra de Eg<1 
daru-kaat"u ( o) poderia ser, ind.istintamente a irmii de sua miie ou Oi' 

ck seu paif Ego poderia se casar, indi.Jtintamente, com s.uas primas.
para/,elas ou com suas prima.r cruzadas? 

SEGUNDA ANALISE: 

lmia-dukure Imiairu 

Alem do tratamento arcai<:o dado aos sogros e as sogras, ha um. 

ma.is gramatical. 0 sogro e designado, no vocativo, por Imia-dukure 
que provem de imiai-dai ( companheiro) e dukure ( avo). A sogra e· 
designada no vocativo por imiairu (que significa companheira da av6). 

Em face das regras antigfl.S de matrilocalidade, que ainda perduram. 
nos costumes dos tuchauas, quais o_si tios paternos e maternos que per

maneceriam como companheiros do av6s, na taba do pai ou na da mae 
de Ego? 

. ~ acordo corn essa regra ( matrilocalidade) que impunha, ao rapaz 
que se casava, o dever de mudar-se para a casa da mulher, em casa 

dos av6s .maternos permaneceriam, como companheiros dos av6s (imiai
dai-dukure, imiairu) : 

(a) - os filhos solteiros ( irmlios da mae) ; 

(b) - as filhas casadas (irmas da mae) com seus maridos. 

Na taba dos av6s paternos ficariam somente, de acordo com a mesma 
regra: 

(a) - os filhos solteiros ( irmaos do pai) ; 

(b) - as filhas casadas (irmas do pai} com seus maridos. 
De acordo com a anilie supra teriamos -0 seguinte esquema dos com
panheiros dos av6s: 
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irU 

EG() 

A menos que se possa extender ao marido da tia matcrna ( imiairu, 

.companheira dos av6s rnaternos) e ao marido da irma do pai ( imiairu-
w:npanheira dos avos p1ternos) 0 termo iinia-dukude ( companheiro dos 

:av6s), este s6 pode ser d<Jdo aos irmaos solteiros do pai e da mac. 
N esse caso, coma poderia Ego escontrar midlh.~ que fosse fill~ dei 

:imia-dukere'! 
Extendido o tratamento ao marido da irma da mae, indicariia a 

.obriga~iio de Ego se casar com sua prim.a paraJ.ela ... E ao marido da 

irmii do pai, indicaria o dever de se casar com sua prima cruzada. 

TERCEIRA AN ALISE: 

Tchami; Tchami-sodi; Vivi; Vivi-sodi 

Ha, na Jinguagem usada pelos homens, no vocativo, um mesmo 
tem10 para se dirigirem a seus irmaos e primos, e a suas innas e pri-
1mas, rcsidentes, em geral na mesma taba ( endogamia tribal). 

Tchami OU tchami-sodi ( <liminutivo) e 0 termo pelo qual se di
rige.m aos irmaos OU primos. Vivi OU vivi-sodi ( dihninutivo) e 0 ter

·1110 pclo qua! se cJirigem as irmas OU pritnaS. 
0 fato de permanecer, ate nossos <lias, nao obstastc a rclativa de

·sintcgrac;ao cultural, 110 tratamento quc no vocativo o homem <la aos 
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seus irmaos e primos e as suas irmas ou primas, da mesma taba. 
os mesmos termos, nos leva a levantar a hip6tese de ter existiclo an
tigamente a creln,a de estarem os irmiios e primos e irmiis e primatr: 
r<:sidcntes na taba de Ego, em identicas rela(oes <le parcntesco com 
Ego. Primos e primas sao ou eram considerados por Ego como seus 
irmaos e irmas. 

Pela regra <le matriloealidacle, no passado, os primos c prim:ts da 
taha 011dc Ego rcsidia, cram os filhos e filhas <le suas tias maternas. 
Se ,Ego <lava a essas primas ( filhas das tias mnternas) o mesmo 
tratamento que as suas irmas, era porque elas !he eram no passa<lo 
tao vedadas em rela<;ao .ao casamento quanto suas irmas. 

Pela analise do problema primeiro e segundo, OU seja, pela de
signa<;ao identica <lada ao sogro e tio e a sogra e tia, levantamos a 
hip6tese do <lever imposto a Ego, de procurar mulher entre aquelas 
que mantivessem com ele um parentesco de prima. Pela analise atual 
( terceiro problema) vemo~ que suas primas paralelas !he sao tao ve
dadas como suas irmas, e. por isso, e!e lhes <la tratamento identico 
ao que da as suas irmas. 

Portanto, devendo Cle procurar mulher entre sztas primas, e sen,.. 
do-lhe recusadas ou proibidas suas primas paralelas, s6 lhe resta pro
cura-/a entre suas primas cruzadas ( avunculado--i6 - filhas das irmas 
do pai) residentes na antiga taba do pai de Ego (exogamia de taba). 

De acordo com a analise teriamos o seguinte esquema: 

lc/1.1111ri £6() 

45 . Avunculado - "a pos1<;ao privilcgiada quc, entre a maior partc <los 
povos naturais e ocupada pelo irmao da mac". " A frequentc rela<;ao do avuncula
do com o matrimonio cntre primo e prima (cross-cousin) parece indicar quc o 
filho do irmao cla mae podia ser protctor e marido da filha da irma dn pai ". 
Die. de Etnol. e Socio!.: 29-30. 
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Entre os Vapi<liana da Guiana Inglesa as primas cruzadas recebem, 
ainda hoje, tlln tratamento diferente do que 0 homem da as suas primas 

para1c·las. 0:. dados colhidrJs por D. Mauro Wirth, infelizmente, nao 

mencionam essc tratamento, que, ou se perdeu com a acu!.tttra<;ao ou as 
informa<;oes nfio foram suficicntemente clucidatins a respeito. 

Contudo, qualquer seja 0 tratamento dado as primas cruzadas, OU 

mesmo que tenha se perdiclo, a conjurn~fio <la conclusfio sugericla pcla 
;i11:'tlisl· do trala111<·11to dado aos pri1110,; e irn1:ios c :Is pri111as c irmas 

( terceira anitlise) <la taba de Ego, as conclusoes sugeridas pelas ana

lises primeira e segunda ( tratamento igual dado aos tios e sogros e 
as tias e sogras ; trat1mento dado aos sogros como companheiros dos 
av6s) indica a permanencia, na terminologia de parentesco, da regra 
de cxugamia local. 

Ego dc1Je fer COIJIO sogro sen tio ( primeira analisc, tratamento 

igual dado ao tio e sogro), qwe c companhciro do avo (anati~e segunda 

· 111aridu da ir111a da m:w, pc la n·gTa ck matri-- localidade) ,. tor .wgra 
.rna tin (anaiise pr·imcira-tratamento iguail dado a sogra c i tia), q11c ca 
companlzeira da av6 ( analise scgunda-irma da mai-matrilocali<lade) ; por 

011tro !ado, Ego mio pode se casar com suas Primas. paralelas porque 

estas mantem com Cle as m esnws. rela<;oes de sangue que suas ir111iis 

( anaJise terceira-vivi: prima OU irma) ; dolnde, C01110 unica concfusiio 

poss.ivel, a Jzip6bese da obrigafao imposta a Ego de se casar com a fillza 

da irma do pai, 1-.esidente em outra taba, c11mprindo a regra de exogamia 

tocal. 

QUARTA ANALISE: 

Dane-kaaro; dane-lwaro-daucrnaioru 

0 termo arcaido Kaaro (u) que vimos, na analise primeira unida 

a cl.ire e daru, no tratamento dado, no vocativo, ao sogro e tio e a sogra 
(' tia, pcrdura, igualmentc, no tratamcnto dado, 110 vocativo, as sobrinhas 

e nnras e aos sohrinhos. 

Taba Canivete (grupo dialet1! Vapidiana Verdadeiro) 
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NOMENCLATURA DE PARENTESCO (VOCATIVO) 

Mulher falando 

sobrinha - dane-kaaro 
sobrinha - dane-kaaro-rona 
nora - dane-kaaro 

Homem falando 

dane-kaaro 
dane-kaaro-ri:ina 
dane-kaaro 

Taha Taboa-Lascada (grupo dialetal Aturai1i) 

sobrinho - <lane-kaaro 
sobrinha - dane-kaaro-ri:ina 
nora - dane-kaaro-ri:ina 

0 c:squerna seri.a: 

dane-kaaro-<lauernaioru 
dane-kaaro-ri:ina 
dane-kaaro-ri:ina 

295 

A persistencia desse tenno arcaico Kaaro, na formac;ii.o de palavras 
pelas quais os Vapidiana tratarn, no vocativo, os sogros, as sogras, os tios, 
as tias, as ·sobrinhas, as noras, os sobrinhos, nos leva a sugerir a hip6tese 
da persistencia, na terrninologia do tratamento, de termos que, no passado 
tinham uma fum;ii.o clas;;ificatoria de parentesc:o e de designac;ii.o ou 
indicac;ao <las possibilidades de casamento. 

46. Taha Canivete. 
47. Taha Taboa-Lascada. 
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I D ESCRITIVO 
i---m-u-lh_e_r_fa_l_an_d_o __ ~l--h-om-em--f-al_a_n-do-- --mulher falando I homem falando 

VOCATIVO 

' 

pai dare dare 

mae daru daru 

irmao un are tchami un are un-inhau-ure 
titiu 
katiu 

irmao mais novo un-are-dauotian tchami-sodi un-are un-inhau-ore-sodi 
titiu 
katiu-sodi 

irmao mais velho 49 un-tiinore tchami un-are-tonore un-inhau-ore-tiinore 

irma so inhauru vi vi inhauru dadukU 
irma (referindo-se a irma 

de um homem) i inh:iuru i dadukt'.t 
idem de mulher u inhauru u dadukU 
irma + nova inhauru pai-inha vivi sodi inhauru sodi daduku-sodi 
irma muito nova iberi tukunurre tukunurre 

dauotian 
inhauru-sodi 

irma + velha maskunaibia maskunodi maskunaibia daduku, maskunaibia 
inhauru-maskunaibia 

48. Informantes: Luiz Cadete de Taboa-Lascada; Ernesto de Taxi; e um indio de Canivete. 
49. Em geral, quando fa lam do irmao ausente nao especificam por itlade, ou seja, por mais velho ou por mais novo, ti

rando o " sodi " e " tonore ". 
50 . Daduku e o nome mais geral para irma, tanto no tratamento do homem, como no da mu!her. N ota: quando um homem 

fala com sua irma, nunca a trata por daduku mas por vivi. A expressao inhauru nunca e usada pelo homem. 
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VOCATIVO DESCRITIVO 

mulher falando homem falando mulher falando homem falando 
' 

primo 51 tchami tchami tatai dane 
prima vi vi vivi vivi sodi 
prima + nova viv1-sodi vivi-sodi 
filha da tia ane <lane rona 
filho da tia uane dane dauernaioru uane dane oru 
filha do tio tatai-dane-da uernaioru tatai <lane dauernaioru 
filho do tio tatai-dane-rona I tatai-dane-rona 

prima ( traduc;ao do termo 
tikaru 

I I I 
portuguez) 

primo (idem) tikare 

sogro imia-dukurre imia-dukurre 52 

I 
daro-kaaro dare-kaaro 

sogra imia iru imia-iru 53 
daru-kaaru daru-kaaru 

tio tatai tatai dare iiinhauru dare fiinhauru 
dare-kaaru dare-kaaru dare-kaaru dare-kaaru 
dare-kaaro dare-kaaro dare-kaaro dare-kaaro 

tia daru-kaaru(o) daru-kaaru(o) 
ane ane un-daru-inhauru un-daru-inhauru 

irrna da mae daru-inhauru daru inhauru 
irma do pai dare-inhauru dare-daduku 
irrnao da mae daru-are daru inhauore 
irrnao do pai dare-are dare-inhauore 

51. Os homens dao ao irmao e ao primo o mesmo nome - tchami - e as irmas e primas o mesmo name - vi'l.i A 
mulher trata qualquer parente ou prima por - vivi - mas nunca assim designa a sua irma. 

52. Dukurre tambem significa avo. 
53 . Iru tambem significa av6. 
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VOCATIVO _. 2SCRITIVO 

rnulher falando homem falando I mulher falanO.. l10mem falando 

marido (meu) 54 iidaiyare 
marido (em geral) daiyare 
rnulher ( minha) ii daiyaru 
rnulher (de qualquer um) daiyari 

cunhado 55 nauna nauna nauna nauna 
irmao da esposa daiyaru are 
irmiio do esposo daiyare inhauore 
cunhado ( cornpadre) iakU iaku 
cunhada ( irrna da esposa) daiyaru inhauru 
cunhada ( irmii do rnarido) daiyare daduku 

rnulher do irrnao 

I I 
are dayiaru tcharni dayiaru 

marido da irrnii daduku dayiare vivi dayiare 

nora. dane kaaro dane kaaro 
dineru dineru dineru dineru 

genro tiauaniii tiauaniii 
dineri dined dineri dineri 

filho (de quern fala) I ii dane-<lauernao:-u u-dane-dauernaoru 
filha (de quern fala) ii dane rona ii dane rona 

54. No vocativo tanto a rnulher como o homern niio dao nome ao esposo e esposa. 
55. 0 tcrrno nauna ( cunhado) e somente usado para cunhado legitimo. Mas costumam tratar por cunhado ou compadre os 

conheci<los amigos e, nesse case, 0 termo e yacu (vocativo). 



NOMENCLATURA DE PARENTESCO DOS VAPIDIANA DO TERRITORIO DO RIO BRANCO 

I 
VOCATIVO DESCRITIVO 

Mulher falando I Mulher falando Homem falando Homem falando 

neto dakana dauernaioru dakana dauernaioru idem idem 
neta dakana rona idem idem idem 

vi\1va maidaiaribia idem 
viuvo maidaiaru idem 

sobrinho. (em geral) tiauaniii idem 
dane-kaaro dane-kaaro 

dauernaioru 56 
sobrinha dane-kaaro dane-kaaro 57 

dane-kaaro-rona dane-kaaro-rona 58 

avo dukurre idem 

I I 
av6 kukui idem 

imia iru idem 

56. Usado na Taha Taboa-Lascada do grupo dialetal Aturaiti. 
57. Usado na Taha Canivete do grupo dialetal Vapidiana Verdadeiro. 
58. Usado na Taha Canivete do grupo Vapidiana Verdadeiro. 
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Linguagem descriminat6ria de parentesco de irmao (informante 

Luiz Cadete de Taboa Lascada) : 

Quan do ha ttma familia com nascimentos na seguintes relac;ao: 

DESCRITIVO (Homem OU mulher) 

Primeira irma 
.'Tg1111<h irma 

terceira irma .......... . ...... . 
quarta irma . .. .. . ..... ... . . . . . 
quinto irmao ...... . .......... . 
sexto irmao ... ............... . 
set i111n irmao 

maskunaibia schivirribia (M. H .) 
111asku11;'1ihia-da11iit i11-var('k1111 ( J\l. 

11.) 
schivirribia dauotibia (M. I-I.) 
dauotian (M. I-I.) 
vini tonorre ( M . I-I.) 
vim dauotiu varekiin (M. H.) 
vini vat<'rk11n(irre 

Linguagem discriminatoria qttando os nascimentos sii.o ao contrario: 

primeiro irmao . . . . . . . ... . . .. . . 
scgundo innao . . . . .... . .... . . . 
terceiro irmao .... . ........... . 
quarto irmao ................ . 
qu inta irm.'i . .. . ...... . . . ..... . 

ti"inorre schivirri (M. H .) 
tonorre da11otiu varekii (M. H .) 
vadauetian (M. H.) 
vaterkunorre (H. H.) 
vini 111ask11ni1ihia (M. II.) 

Linguagcm clescriminatoria quando os nasdmentos sao alternados: 

primeiro irmao . . . ............ . 
segund1 inna ... . ........... . . . 
terceiro irmao . . .............. . 
q11arta irma . ..... . ........... . 

Voe A nvo: mulher ou ho:nem 

pr:meira irma .... . ........... . 
sep-undo irmao . .. . ...... . .. . . . 
termeira irmii. . . . ... ..... .. . .. . 
quarto irmao .... . ............ . 

dauernaioru schivirri (H. l\'1.) 
ivini rona 59 (M. H.) 
rona vini dauernaioru (M. H.) 
'dauernaioru vini rona (M. H.) 

DESCRITIVO: mulher OU homem 
falando 

rona schivirribia 
uvini dauernaioru 
dauernaioru vini rona 
rona vini dauernaioru 

59. lvini e uma palavra antiga que s6 permaneceu na terminologia do pa
rentesco. 
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Tratamento de irmaos 

filho do primeiro marido da mae 
filha do primeiro marido <la · mae 
filho da primeira mulher do pai 
filha da primeira mulher do pai 

Enteados 

filho <lo primciro marido 
filha do primeiro marido 
filho da primeira mulher 
filha da primeira mulher 

ii dareora 
ii daneiaba 
ii daruora 
ii <lane iaba 

ii dare ora dauerna1oru 
ii dare ora rona 
u daro ora dauernaioru 
ii daro Ora ron.a 

velho ( qualquer) tinarre nau idem idem 
yeJha ( qualquer) maskunaibia idem idem 

padrasto 
ma<lrasta 

dare ura 
daru aba 

idem 
idem 

moc;a em geral ............... . 
entre menina e m<><;a ......... . 

idem 
idem 

kaxanarre 
katenaibia 

301 

moc;a depois menstruada ....... . uka.botan paireini ukaxanarre paii
naibia 

madrinha daru chukuna 60 idem idem 
daru skuna 61 idem idem 

pa.drinho dare chukuna idem idem 
dare skuna 60 idem idem 

af11hada <lane skuna rona idem idem 
afilhado <lane skuna idem idem 

Dois fatos ressaltam da analise da terminologia do parentesco usado· 

entre os Vapidiana do Territorio do Rio Branco: a linguagem descri

minatoria e os termos introduzidos pela aculturac;ao. 

A linguag'!lll descriminatoria, da qual tratam poucos autores que 
estudam outras tribos, e bastante interessante porque indica 0 quanto 
sao precisos, na lingua vapidiana, OS termos de designac;ao da posi<;ao• 

60. Vapidiana Verdadeiro. 
61. Taboa-Lascada. 
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que um irmao ou irma ocupa em relac;ao aos outros, por ordem de 
parentesco e nascimento. Examinemos o nascimento. 

Maskunaibia schivirribia significa: velha primeiro, ou seja, 
aquela quc pelo nascimcnto e a mais velha <le todas: 

Maskunaibia dauotiu signific:t: velha <lepois, ou aquela que, 
depois da anterior, e a mais velha <las irmas; 

Sd1ivirrihia d:111ii1ihia signifira: primcira nova ou sej;.i. a 
primeira <las irmas mais novas ; 

Dauotian significa: que esta crescendo; 
Vini tonorre significa: parente mais velho; 
Vini dauotiu varekii significa: parente crescendo depois; 
Vini v.aterkunorre signif ica: parente que vem depois. 

No segundo exemplo : 

Tonorre schivirri significa: velho primeiro; 
Tonorre dauotiu varekii significa: que cresceu depois; 
Vaudauetian signif ica: o novo que esta crescendo; 
Vaterkunorre significa: o que vem depois; 
Vini maskunaibia signif ica: parente ma.is velha. 

No terceiro exemplo: 

Dauernaioru schivirri significa: homem primeiro; 
I vini rona significa : seu parente mulher (parente de dauer

naioru schivirri) ; 
Rona vini dauernaioru signif ica: homem que e parente da 

mulher (de ivini rona) ; 
Dauemaioru vini rona significa: mulher parente do homem 

(de rona vini dauernaioru). 

No quarto exemplo : 

Rona schivirribia significa: mulher primeira; 
u vini dauernaioru signi f ica : sua parente homem (de rona 

srhivirrihia) : _ 
Da11ernaior11 vini riina si~nifka: holll('lll parcntc do homcm 

(de uvini dauernaioru); 
~ Rona vini d.auernaioru significa: homem parente da mulher I (de dauemaiorn vini rOna). 

Por esses exemplos vemos que na terminologia descriminatoria a 
I I 1esignac;ao da pessoa e sempr,e feita, nao somente em relac;ao a ordem 

I 
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de nascimento, como em relac;ao a pessoa que nasceu imediatamente 
antes daquela a quem se refere. 

Por aculturac;ao, devi<lo a influencia dos missionarios catolicos pelo 
batismo, introduziram-se na lingua vapi<liana alguns termos novos com 
os que designam padrinho, madrinha, afilhado e afilhada. 

MATRILOCALIDADE (62) E PATRILOCALIDADE (63) 

0 mesmo fenomeno que observamos ao analisar as outras regras, 
observamos em relac;ao a matrilocalidade que vai desaparecendo, aos 
poucos, em conseqiiencia da aculturac;ao. 

A mudam;a do homem que Se casa., para a taba da mulher, e en
contrada ainda hoje, no comportamento dos indios que se casam com 
filhas dos tuohauas. Em geral quando aquelas se casam, o genro Yetn 
residir na maloca do sogro ou em proxima, construida por ambos. 

Encontramos esse fato no Jur.aci no Parime, onde Alberto, tuchaua
capitao <la tribo, construiu, com auxilio do g.enro e pegado a sua maloca, 
uma outra onde sua filha foi residir com o marido. Na taba Panelao
Prado, do grupo Vapidiana-Verdadeiro, o indio Manoel Ribeiro, que, 
nao obstante nao possuir 0 titulo de tuchaua por ser considerado pelos 
seus subordinados como extrangdro (Vapidiana que veio de f 6ra), 
desempenhava as func;0es inerentes ao cargo, construiu, unido a su.:i. 
maloca, um compartimento para residencia de sua filha e de seu genro, 
o indio Neve. 0 tuchaua Ernesto <le T.axi, do grupo dialetal Vapidiana 
Verdadeiro, reside numa grande maloca com suas filhas casadas e seus 
genros. 

A prestac;ao de servic;os ao sogro e mantida ainda somente relos 
indios que se casam com as suas filhas dos tuchauas, ou f ii has daqueles 
que desempenham func;ao de chefe, embora nao recebam 0 titulo por 

62. ?lfat~ilocali<lade: "As instituic;oes matrilocais exigem que o marido, pelo 
ras:1111c11to. si~a a mulhrr, passa.ndo a morar na localidade dela (casa, acampamen
to, aldeia, etc.). Como, dcsse modo, a mulher continua a morar, em geral, na mesrn-t 
localidade onde mora ou morou sua mae, justifica-se o termo matrilocal para de
signar a instituic;ao em aprec;o. Nao ha necessidade a1'uma de coincidir a matri
localidade com a matrilinearidade '.'. Die. de Etn. e Soc.: 148-9. 

63. Patrilocalidade: "As instituic;oes patrilocais exigem que a mulher, pelo 
casamento, siga o marido, passando a morar na localidade dele ( casa, acampa
mento, aldeia, etc.). Como, desse modo, o homem continua a morar, em geral, 
na mesma localidade onde mora ou morou seu pai e o pai de seu pai, justifica-se 
o termo patrilocal para designar a instituic;ao ". Die. de Etn. e Soc.: 174. 
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de nascimento, como em relai;ao a pessoa que nasceu imediatamente 
antes daquela a qucm se refere. 

Por aculturai;ao, devido a influencia dos missionarios catolicos pelo 
batismo, introduziram-se na lingua vapidiana alguns termos novos com 
os que designam padrinho, madrinha, afilhado e afilhada. 

MATRILOCALIDADE (62) E PATRILOCALIDADE (63) 

0 mesmo fenomeno que observamos ao analisar as outras regras, 
observamos em relai;iio a matrilocalidade que vai desaparecendo, aos 
poucos, em conseqiiencia da acultura~iio. 

A mudam~1 do hometn que se ca.sa, para a taba da mulher, e en
contrada ainda hoje, no comportamento dos indios que se casam com 
filhas dos tuohauas. Em geral quando aquelas se casam, o genro Yem 
residir na maloca do sogro ou em proxima, construida por ambos. 

Encontramos esse fato no J uraci no Parime, onde Alberto, tuchaua
capitiio <la tribo, construiu, com auxilio do g.enro e pegado a sua maloca, 
uma outra onde sua filha foi residir com o marido. Na taba l=>anelao
Prado, do grupo Vapidiana-Verda<leiro, o indio Manoel Ribeiro, que, 
niio obstante niio possuir o titulo de tuchaua por ser considerado pelos 
seus subordinados como extrangdro (Vapidiana que veio de fora), 
desempenhava as funi;oes inerentes ao cargo, construiu, unido a su.:i. 
maloca, um compartimento para residenda de sua filha e de seu genro. 
o indio Neve. 0 tuchaua Ernesto de T.axi, do grupo dialetal Vapidiana 
Verdadeiro, reside numa grande maloca com suas filhas casadas e seus 
genros. 

A presta<;iio de servi<;os ao sogro e mantida ainda somente relos 
indios que se casam com as suas filhas dos tuchauas, ou filhas daqueles 
que desempenham funi;iio de chefe, embora niio recebam o titulo por 

62. ?.fat~ilocali<lade: "As instituic;oes matrilocais exigem que o marido, pdo 
rasanu:~nto, siga a mulhrr, passando a morar na localidadc dcla (c:ua. acamparm·n
lo, alcleia, etc.). Como, desse modo, a mulher continua a morar, em geral, na 111cs111'1 

localidade ondc mora ou morou sua mae, justifica-se o termo matrilocal para de
signar a instituii;ao em aprec;o. Nao ha necessidade a!luma de coincidir a matri
localidade com a matrilinearidade '.', Die. de Etn. e Soc.: 148-9. 

63. Patrilocalidade: " As inst ituii;oes patrilocais exigem que a mulher, pelo 
casamento, siga o marido, passando a morar na localidade dele (casa, acampa
mento, aldeia, etc.). Como, desse modo, o homem continua a morar, em geral, 
na mesma localidade onde mora ou morou seu pai e o pai de seu pai, justifica-se 
o termo patrilocaJ para designar a instituii;ao ". Die. de Etn. e Soc.: 174. 
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nao serem do mesmo grupo dialetaJ Ott por nao pertencere:n a fami!ia 
de tuchauas. Essa prestac;iio de servic;os consiste na derrubada do mato 
!'ara construc;ao de maloca e ro<;a, em cai;a e pesca. 

0 costume de se queimar ou abandonar a casa por morte <la mulher, 
presr1 a rcg-r.a de matriJocaJidacle e, igttalmente, COI11lllll entrc tachauas 
Yapiclianas do Territorio do Rio Branco, em contraste com o comporta
mcnto dos Indios vapidianas <la Guiana Inglesa. Nao somente o aban
d111111 11.-t C';1~ ;;i, .-1111111 o cosl11111<· d<' irn11 1Tsidir .-11111 ;1 ir111:i, s:i11 ai11da 

hDjc, rnantidos pelos tuchauas. Como exemplo citamos o <le Artur 
J\lcixo, cla taba Serra da M0<;a do grupo dialetal Tipikeari : <pianclo !he 
11iorreu a 111ulhcr, Artur Aleixo abandonou sua maloca c foi rcsidir n:i. 
maloca de sua irmii, deixanclo o cargo de tuchaua para seu irmao Jose. 

I~~ 1·011111111, i1:11al111<·11tc, 111<'s111" rnln· i11di"s <k n111di\;-111 s1wi;il in 

ferior :i. dos tuchauas, mudarcm-se e abandonarem temporariamente a 
casa por mortc da mnlhcr nu de qualquer pcssoa da familia. Mas, se 
no caso de Artur Aleixo, o abandono da casa e a mudanc;a para a casa 
<la irma parece sugcrir o cumprimento .da regra <le matrilocalidade, no 
caso dos outros indios o fato parece provir do terror que sentem deante 
<la morte, .abandonando, por isso, nao definitiva, mas temporariamente 
a casa, voltando depois quando passa<lo o medo de que o morto recente 
venha lhes roubar a alm3.. 

Assim, como as outras instituic;oes de que tratamos, entre os indios 
de nivel social inferior, a tradic;ao matrilocal desaparece, progn:ssiva
v~<mente. em conseqi.iencia da acultura<;ao, cedendo logar ao costume 
de resi·Jencia patrilocal. Quasi todos, quando se casam, constroem suas 
r.a,,as nas tabas onde residem e reside sua gente e trazem a mulher para 
r:.>sidir ali. 

MATRILINEARIDADE 

Embora permanec;a ainda entre os indios, filhos de casamentos 
mistos, a noc;ao de deverem pertencer ao grupo da mae, como vimos 
no inicio deste capitulo 64 .a regra de filia<;ao por linha materna desapa
~ece concomitantemente com de residencial matrilocal, devido a influen-

tia da cu'tura brasileira em seus aspectos seculares e cat61icos. 
(Continua) 

6·L Ver "Associai;oes ", pgs. 58-59. 
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Dificilme11lc a parlurie11fc t'· deixada a si pn'1pria 11os scr
\'i~os <IC' p:H"lo: oulras llllllhl'rt'S se c11conlrn111 S'l'lllpn• 110 inll'
rior da 111aloca. lJ111a dcslas, geralmenlc a mais idosa, assislc 
ao parlo e o auxilia. A exce~iio do marido e do padre, caso a 
mull1er sc sinta mal, nenhum oulro homcm lem enlrada no 
recinto. 

Nas tahas dos grupos que manlem 111aior conlado com os 
brancos, lui parleiras (como, por exemplo, nas prc)ximas de Boa 
Vista). Sao essas mulheres bast an le es ti mad as e lid as no con
ceilo de verda<f.eiras macs. Nas rnalocas prc'Jximas das serras, 
qunlquer n111ll1C'l" cas:ula pod1· st'rvir de pnrleira. Alt'·m delas, 
o pagt'~ (21) ou o ir111iio cll;'SIC silo dw111ados co1110 auxiliares 
pclos seus conhecimenlos magicos, sendo que a fama dess,es 
mcdicos-feiliceiros muitas vezes ullrapassa 0 drculo dos indios 
para se estender alt'· aos civilizados, que os chamam em iguais 
circunstancias. Tal fato foi verificaclo, por exiernplo, na pro
ximida<lc dn lahn da Anln. ondC' uma 111ulher hrn11cn sc vnlcu 
dos conhccime11los do pagt'.·. 

Para o tratamenlo das doenc;as inlercorrenles do parto, os 
in<lios da regiao do Hio Branco usam a goiaba da anta, a que 
chamam de Jmduimwlakii <ilw (lmdui, an ta; auatakii, goiaba 
ou arac;~i; aka, fruta), sen do que brancos e mestic;os, por in
flu(~ncia indigena ,fazem igual uso dela. 

CUVADE (25) 

A cuvade permanece apenas sob o aspecto de absten~oes, 
ni.io se observando, atualmente, o habito de o pai guardar o 
l·rito. 

A informac;ao do in.dio Boaventura, do Panelao, no Suru
mu, e intcressante porque revela que OS Vapidiana distinguem 
esses dois aspectos da cuvade: "Depois do nascimento da 

(24) Page, paye dos Tupi e Guarani, l1ari dos Ilororo de Mato 
<;rosso, piayr dos Galihi (triho .Caraiha da Venezuela) e medico c feiti
cciro aO llH'SlllO tempo, CJllCr dizer, cJc>dica-SC 110 fralamcnlo medico dos 
doenll's, lralando-os mcdi:rnle a~oes m{1gicas. (V. J)icion{1rio de Etno
logia e Sociologia, clc Bal1l11s c Willems, p:'1gina 150). 

(25) Cuvadc, do franccs "cou\'ade". E a designa~:lo do sobreparlo 
do horncm. :E um costume muito espalhado mormente na America do 
Sn!, Segundo 0 qua] 0 pai e obrigado a dcitar-se duranlc dias inteiros, 
n:lo fazer trabalho pesado e ahstcr-se de muitos alimcnlos. "A ideia de 
i nflucncias mislicas s&bre a vida c os destinos da crian~a foi adotada, 
pnsteriormenle, pelo pai." (Thurnwald, apud Baldus e Willems, Di~ 
cionario de Etnologia c Sociologia, pag. 74). 
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niarn;a. o pni <' a miir ficam em casa por dois ou tn~s dias. 
0 pai niio dcvc trahalhar por oilo dias depois de nnscinrnnto 
do filho. Nao pega espingarda, arco ou qualquer oulra arma. 
Nao pega cabo de Pnxada, nem machado, nem sela cavalo, mas 
pode monta-lo. Nao pega e nao mata boi. A mae nao trabalha 
seis ou oilo dias. Niio faz tOdas as coisas, mas pode tomar ba
nho. Sc os pa is trabalham logo, faz mal: o fiJho cai doente e 
morre. Dentro da casa podem trabalhar, mas nao na ro<;a e 
fora. Nao pega pesado, mas so leve. Pai de outra gente (outras 
tribos) fie a dei tado seis ou oito dias." 

Um inclio de T:ibua-Lascada informa: "Nascida a crian
~a. sua mae fica cm casa cinco dias.. Depois toma banho e vai 
a ro<;a. A mae fica tres dias deitada e nao sai de Casa. 0 pai 
fica dois di as cm casa e no terceiro vai ao mato ca<;ar ou pescar." 

0 informante Joaquim Gentil, tuchaua de Guariba, cliz so
hre as ahstcn<;CIC'S ligadas ao lrahalho e a alimenta<;ao: "Um 
mes ficam •em casa o pai e a mi\e da criant;a. Passado um mes, 
trahalham um pouco. Nao comem muitas coisas, para nao fa
zerem mal ao filho. Nao podem comer porco, tartaruga, pira
rucu, filhote, tracaj:'t. caitetu. Um mes nao comem carne, pato, 
galcra (veado do campo), caruau. Um mes o pai niio trabalha 
com machado, enxada. Deixa ainda, mas pode pescar, flechar, 
ca<;ar no mato. Depois do parto, podem tomar banho, s.e qui
serem. Um mes a miie nao trabalha. Outras fazem a h<'>ia e as 
coisas para a mae. A mae nao vai a rova, mas pode andar no 
terreiro. Anda na heira do rio e vai ate o porto (lugar onde 
colhem agua e lavam a roupa) ." 

Manduca, page da Ilha do Ra to, deu os seguintes informes: 
- "Guardam o filho e por isso pai e mae nao podem tra

balhar. A mae deixa parar o sangue e depois vai a ro<;a. Mae 
e pai nao comem capueira, vea<lo do campo, caitahi, quc-ixada, 
anta, capivara, paca, filhole, mamori, pacu, matrinchao. Co
mem colia, traira, cad. (peixe). jeju (peixe), tucunare, cha
dia, piranha, todos os peixes." 

ALEITAMENTO. TRATAMENTO DA CRIAN~A 

0 reci~m-nnscido geralmente c alimentado pela miie. Dois 
tipos de impedimentos causam mudan~a em tal regra: moh'.~s
tias graves da mae e d1efeitos especiais apresentados pela crian
<;a, como o labio luporino, por exemplo. No primeiro caso a 
crian~a pode ser alimentada por qualquer outra lactante, mes
mo pela avo. 

A crian<;a vai, aos poucos, passando para a alimenta<;ao ar
tificial e a propria miie a faz provar do alimento que come. 
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Essa alimentac;iio, exclusiva, e muito mais relar<la<la que cnlre 
os civilizados. 

Para os resfriados das crianc;as usam lento (espccie de 
dp(, com flores em cachos amarelos). A fruta e quieimada, e 
as crianc;as que tern dores de garganta ou resfriado, inhalam 
a fumac;a. 

Tanlo o pai como a mae siio muito carinhosos para com as 
crianc;as. Tendo, em geral, a mae india muito trahalho, o pai, 
<rnando nfio estit ocup::ulo com cnc;n e pesca, 011 co11struc;ao da 
cusa, hrinca com os filhos, senta-os nos joelhos, dislrni-os. As 
irmiis mais velhas cuidam e cli-;traim as criarn;as. Quando nao 
ha em casa ninguem pat·a cuidar das crianc;as, a mae a leva 
consigo para a roc;a, presa a tipoia (26). Carrega-a com cui
<lado e extrema hnbilidade. mesmo nos momcnlos mnis dificeis, 
como na travessia <le um rio, sobre uma pinguela. Nesses ca~ms, 
lira a crianc;a da tipoia e segura-a com o brar;o esquerdo, man
lendo o direito lvire para se equilibrar, segurar em ramos ou 
apoiar-se num pau (27). 

CANTOS PARA EMBALAR AS CRIAN~AS 

Sao comuns entre os Vapidiana do Rio Branco, as cantigas 
de embalar crian~a. D. Mauro \Virth colheu algumas: 

TEXTO V APIDIANA 

Maschaaki<i Kuraidiaernii. 
Koinikina, pudaru uatin 
massakiana pedaauva 
mdapekirepi mam puradanii 

TRADU(:A.O 

Cala a boca, crianr;a, 
Ja vem tua miie, ja vem I 
cala a boca, dorme, 
Eu balanr;o, nao chores. 

(26) Tipoia, do tupi (StradeOi) e do guarani (Montoya). Von 
?lfartius em seu dicionario tnpi designa essa palavra como ,;vocabulo 
alheio, tomado de .Moxos ou ·Chiquitos". Friederici cita as variantes 
tipoya, tipoy, tupoi, tupoya, tupoia e o plural tipoes. Stradelli: tipoi e 
"lira de tauari (entrecasca de uma especie de Curataria) ou de envira, 
que serve para fazer o amarrilho do puneiro que se Ieva as costas, preso 
ii frente. 0 atilho que serve a mu!her indigena para carregar o filho 
a tira-colo, ficando com as mii.os livrcs para traballhar". Dicionario de 
Etnologia e Sociologia, pag. 220. 

(27) Wirth, Mauro, 0. S. B. Obsena~oes feitas em Kariri no l\lo
cajai em Forquilha. 
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As criam;as s:io embaladas pela miie, quando niio estao tra
Lalhando, por uma irmii mais vclha, ou mesmo, embora mais 
raramenle, pelo pai ou irmao, quando nao ha, em casa, outra 
pessoa. 

RECREA~A.O 

Geralmentc as crian.c;as brincam separadamente, por sexo. 
Nao ha, contudo, proibi<;ao formal de meninas e meninos hrin
carem juntamente. Isso nos Ieva a crer que a separai;ao seja 
motivada pela predilec;:"io que os meninos lem por ce>rtos jogos 
e as meninas por outros. A divisao sexual do lrabalho na tribo 
exerce influencia sobre os brinquedos in.fantis. Os meninos 
.:omec;am. aos poucos, a brincar com arco e flecba, a ex.ocular 
jogos de fio, imilando assim os homens adultos. As meninas 
costumam repetir, eomumente, o que vem suas maies e irmas 
fazerem: lrabnlhos domcsticos, "brincar de maezinha", etc. 

E' possivel, igualmenle que a separac;ao dos jogos, por sexo, 
resulte do maior inreresse dos pais pelos meninos, mantendo
os junto a si e isolados das meninas, que permanecem .]unto 
as macs. 

As meninas deixam de brincar mais cedo do que os meni
nos. A situac;ao privilegiada que os homens gozam, na sociie
dade tribal, estende-sc as crianc;as. Enquanto OS mcninos se 
cntregam aos hrinqucdos. as meninas, dns mesmas idades, jn 
participam dos afazeres domesticos. 

Se-ndo a movimentac;ao livre e o hrinque<lo necessidades 
fisioJOgica, e interessante notar COIDO OS fatores culturais inter
ferern, reprimindo nas meninas Vapidiana a manifesta~ao dessa 
tendencia natural. 

JOGOS INF ANTIS 

D. Mauro Wirth observou entre os Vapidiana do Rio Hran
co os seguintes jogos de fio: pacuzinho (.~abai); queixo de gente 
(pidiiin a11a i); espelho (11anamciri); rede de aranha (sua sa
rama); mutuca (raperru); casa (kaboina); engasgado (koodi
yakaua); serra (sassa); cururu (kibearu); tipiti (neru); mosca 
(darabaro); borboleta (mapaparu); peneira (munarc); bolsa 
de miriti (daruana); aranha preta (uaua tibere); queixo de 
guariba (suberre auaech); estrela grande (oivikoire); hanco de 
cotia (sokoru taba); raiz de milho (mariki estibde); minhoca 
(pararo); janela (banenuma-); queixo de macaco (uaua 
auaech); raiz de bacaba (maporra cslibiie); pactt (uailiau). 

Os jogos de fio silo divertimentos dos meninos como dos 
adultos. Alguns, mais dificeis, sao jogados somente pelos ho
mens. 
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Observam-se tambcm entre os Vapidiana os jogos de tala: 
gaivota (ati-ali); panacu (dupauai); jangada (umacanare); hi· 
cho de pc (liberai); pulga (cuaibia). 

JOGOS EM GRUPO 

Enconlramos cntre os Vapidiana os seguintcs jogos de mo
vimento, em grupo: jogo da orn;a (baierdokore); do tatu (ca
pache); do jaboti (11rada, jogado so pelos maiores porque exige 
ffm;a fisica); marreca (uibipio); de casamento; de nomes de 
p:.1ssaros; <lo canto J>NJlH'llO (lciina); <lo paci.'1 (11aitiau). Siio 
todos jogos <fe grupo. 0 jogo do cachorro >C da Ollya C jogado 
nte pelos adultos. Servem-se de botoes que repr.esentam o ca
chorro e a <mi;a. A diversidade da cor e do tamanho dos bo
toes correspondem a difieTen~a entre OS animais. 

Possuem ainda os Vapidiana nlguns jogos introduzidos 
pelos brancos. 

Alguns, modificados, como a cabra-cega. No centro de uma 
roda de criani;as, com os olhos descoberlos, ficam duns outras, 
com os olhos vendados e com urn prato e uma colher na mi.io. 
Uma destas hnte no prato com a colhcr para que n oulra, oricn
tada pelo som, a persiga. Se o perseguidor nao conseguir logo 
cncontrar o perscguido, bale no prato como sinal e este clever<!. 
entao persegui-lo. · 

0 local prefcriclo para brincar t'~ o tcrreiro. 
Os meninos se distraem ainda, trepando em arvores, na

dando, brincando com arcos e flechas, pescando com anzol, e. 
os maiores com flcchas, com pequenas canoas, feitas de casca 
de arvore, lutanclo, perseguindo passaros com estilingues, mer
gulhando, etc. 

As meninas, em geral, viio com as mi.i1es para a ro~a, aju
dam-na OU brincam entre si. Uma tmica menina vaadiana foi 
vista por D. Mauro \Virth com uma boneca ao colo. 

Muitas vezes as crian~as se distraem com pequenos objetos 
de madeira imitando animaizinhos, cobras, etc. Muitos destes 
hrinqueclos sao dados pelos brancos. 

Quando uma crian~a possui um hrinquedo e eventualmen
f;e o estraga, pede ao pai que o conserte, o que este faz com fa
ci! idncle, devido a grande habilidade que possuem OS Vapidiana 
para conf eccionar varios objetos. 

As crianc;as vapidiana do Rio Branco sao muito vivas. Gri
tam, cantam, imitam vozes de animais. Sao, neste particular, 
diferentes das crianc;as cla Guiana Inglesa, que, segundo Fara
bee, sao de indole pouco propicia a encorajar jogos que exijam 
dextreza e resistencia e, nao gostam, igualmente, de colocar ou
tras pessoas em situai;i.io de desvantagem. 
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As do Rio Branco gostam de chistes, praticando-os em re
lac;3.o aos que lhes sao intimos. Gostam de pilherias, de pregar 
sustos, etc. 

Nao possuem dan~as especiais. Dan~am, as vezes, brincan
do, imitando as dan~as dos adultos. Tomam, igualmenle parte 
nas dan~as dos adultos, permitidas as mulheres. 

Nas visitas, as maes levam as crian~as consigo. Quando no 
local ha outras crian~as, parecem sentir rnaior int1eresse em 
brincar com as de fora do que com as da propria tab a. 

CONTOS 

Nao ha, segundo as observa~oes de D. Mauro Wirth, o ha
bito de se narrarem, de um modo especial, contos e lendas as 
crian~as. 

Estas os ouvcm, gerahnente, narradas a tarde ou ao anoi
tecer, na intimidade da maloca ou da tahn. 

As historias, geralmente, se referem a animais, uns mais 
espertos, outros menos, emprestando os indios, sentimentos hu
manos aos anjmais. Entrie os espertos estao o jaboti e o rna
caco; entre os engana<los, a on~a. a anta, o veado e o jacare. 

Certas particularidades dos passaros e animais, como a cor, 
us cascos, encontram entre cles explica~oes, como, por exem
plo, a que dao a cor <lo jacami: "Dois pussaros brincavam jun
tos; brigaram e, como estivessem perto do fogo, cairam nele, 
ficando um deles com as costas cinzentas, outro com o bico 
vermelho (jacami - passaro de costas cinzentas porque caiu 
na cinza). 

A EDUCA~O 

Os Vapidiana tern grande facilidade em aprender. Como 
· nao ha escolas, nem outras institui~oes educativas, a educa~ao 
~e processa pela participa~ao direta na vida social, sob a orien
ta~iio dos adultos. 

Ate a puericia, a influencia da miie e preponderante, tanto 
em rela~ao a menina como ao menino. Atingida essa fase, os 
meninos come~am a sentir maior interesse em seguir os pais, 
recebendo destes a orienta~iio para a vida de adulto. 

A imita~ao ex•erce grande influencia na transmissao dos 
conhecimentos e das praticas necessarias a vida; por meio do 
brinquedo, as crian<;as repetem aquilo que vem OS grandes fa-. 
zer, adquirindo, aos poucos, a habilidade necessaria. · 

Nas reoep<;oes solenes aos hospedes e nas reunioes, as crian- , 
~ ficam de um I ado. Nunc.~a s,e imiscuem nas conversas serias. , 
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Das dan~as rodadas em que as mulhere-s lomam parte, as 
crianc;as tambem participam. Enfeitados e pintados, os meni
nos dao passos miudos ao lado dos adultos; segurando peque
nos maracas (28) de dam;a, imitam, com seri1edade, os movi
mentos ritmicos dos adultos. Quando sao muito pequenos, OS 

pais m; carregam aos ombros. 

AS REFEI~OES 

Nas rcfei~oes, eutre rsses indios do Terrill'irio do Rio Bran
('tt, 11111111·11~ 1• 111111l11·1·1·s co1111•111 '!-H'j1111·111l111111•111t·. Os homt•ns si10 

servidos em pt'imeiro Ingar. Bancos, ou outra qualquer <1uali
dade de assento, sao reservados nos homens. 

Os meninos, depois de oerta idade, passam a tomar parte 
na refeic;ao dos homens. A alimentac;ao desles consisle, geral
mente, em carne, cac;a, peixe, assados, com bastante molho de 
pimenla. Os meninos embehem o bciju nesse molho ardente,. 
satisf eitos por ja serem admitidos ao convivio dos homcns. 

PASSAGEM PARA A VIDA ADULTA 

Na linguagem descritiva, da terminologia de tratamento, 
os Vapidiana dispoem de termos relativos aos diferentes esta
dos hiol6gicos pelos quais passam as meninas na puberdade. 
indicando que possuem n01;ao exata desses estados: 

Terminologia de tratamento: Linguagem descritiva 

(Termos usados pelo homem como pela mulher) 

kaxanarre 
katenaibia 
ukabota paireine 
painaibia 
painaibia ukaxanarre 

moc;a em geral 
moc;a na puberdade 
moc;a na t.a menstruac;ao 
mo~a durante a menstrua~ilo 
moc;a na 2.• menstruac;iio 

Ohservam-se, igualmente, certos habitos ligados a esses 
est ados. 

(28) Maraca, do tupi e guarani. Stradelli da a seguinte.descriciio: 
"chocalho feito de uma cabaca esvaziada, enfiada nuµi pan e cheia de
pedrinhas on de frutas duras. Os maracas sao feitos, em geral, de cuie
te, mas ha maracas feitos de um tecido de talas, e os dos pages, costumam 
st•r feitos com mna esptlcic de pcqncna coloquintidc silYestre, quc c1·esce 
nas serras. Os que servem para puxur a dun~n sao, pcfo comum, or
nados de penas, que variam conforme a tribo, assim como de desenhos, 
incisos e tornados vistosos com tabatinga". Dicion•1rio de Etnologia e 
Soriologia, de Bnildus c Willems, pi1gs. Hli-147. 
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Entre a primeira e segunda menstrua~o a moc;a perma
neoe durante certo tempo deitada em sua rede, segurando na 
mao um pauzinho em forma de lapis, de dez centimetros de 
comprimento, pintado com manchas de uructi. 0 nome em ma
kuxi e: empokuchimo. -. Serve, segundo .informam OS V.api
diana, para livrar a moc;a menstruada dos maus ares 1e das in
fluencias mas. 

Aiem <lesses habitos, nao parece haver outra prescric;ao 
imposta a moc;a. 

Niio c1wonlrn111ns cntrc os Vnpidinna do Rio Rrnnco ritos 
de iniciac;iio para os meninos. As puc;angas de cac;a e pesca, (29) 
ligadas a vida economica e, usadns somente pelos homens, tal.
vez se tenham relacionado antigamente com ritos de inicia~ao. 

A aculturac;ao (30), fazendo desaparecer entre os Vapi
diana os rituais antigos, deixou como residuos oertas provas 
outrora ligadas, posslvelmente, aos ritos de iniciac;iio: as pu
~angas de cac;a e pesca. 

E' h~m possivel que os ritos a que antigamente se teriam 
submetido os meninos, na puberdade, uma tinica vez e com 
ac;iio que se prolongava pela vida toda, cederam Ingar aos ritos 
magicos para se obter sucesso na cac;a e pesca (puc;angas) com 
ef eito passageiro, devendo assim, se-r repetidos antes de cada 
empresa. 

A VIDA ADULTA 

0 periodo de vida dos Vapidiana que se estende do termi
no da infancia a morte, estit estl'leitiunente ligado as diferentes 
atividades e comportamentos influenciados pelas associac;oes 
por parentesco e por conveniencia, que analisaremos na parte 
-correspondente (31), que vai do capitulo seguinte ate o fim do 
.trabalho. 

(29) Pucangas-Kocbr-Oriinberg, Vom Roroima ·zum Orinoco, Ill, · 
222, 273. Provas que servem para comunicar ao corpo humano a for~a 
m:igica das pucangas e, ao mesmo tempo, agem como ritos puri·ficado
res, iguais aos que execntam depois de expedi~Oes perigosas. sao tam
bem usa.das para abrandar o espirito das pessoas brigi:tentas e para tirar 
a rraqueza dos individuos. 

(30) "Acultu.ra~iio compreende aqu~les fenomenos, resultantes do 
contacto,' direto e continuo, dos srupos de individuos de culturas difc
rentes, com as mudan~as conseqnentes nos padroes originais culturais 
. de um ou ambos os grupos". Herskovits, apud Baldus e Willems, Dfoio
nario de Etnologia e Sociologia, tPag. 18. 

(31) S1ibre a vida adull!l :ver "Associa~oes". 
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RITOS DE MORTE (32) 

Os dados colhi<los por D. Mauro \Virth, nos permitem ana
lisar varias atitudes Jigadas a agonia e a rnorte: as atitudes 
para com o cadaver; as que se referem ao vclorio; as lamenta
~oes; as alinent1es ao enterro, as atitudes depois da morte. 

Os Vapidiana do Rio Branco, quando notam que um indi
viduo esta para morrer, retiram sua rcde do alto, estendem-na 
110 cl1:io c si1hrc• ela o agonizanle. parn quc respire' melhor -em 
seus ultimas momenlos. de vida. 

Em geral nao deixam o agonizante sozinho. Nao somente 
as pessoas da familia, como os vizinhos, sem distin~ao de sexo, 
permanecem sempre ao redor, quer o agonizante seja homem 
ou mulher. 0 page clwmado para o tratamento dn molestia, 
quando a ngo11in 11:io t'• muito lo11ga, pcr11rnncce lamht'·m. Qunn
do a Missao Beneditana fica pri>ximo, chamam, igualmente, um 
padre que administra os sacramenlos possivcis c balizn o mo
ribundo, se ainda nao 0 foi. 

Logo qne a pcssoa morre, os pre-senles a envolvcm 1rn r(~<le 
st1hre a qnal estava dirilada, para que ningn<'.·m a veja. Todos 
acorrem e Iamcnlam o morto. Manifeslam uma alitude inleres
sante em l'cla(,'ao ao cad{iver. Nao gostam de lhe olhar o roslo. 
Ou por superstii;ao, ou por respeito it pessoa (j ulgando, lalvez, 
que esta nao gostaria que a vissern depois de morta); nunca le
vanfam a rede que lhe encobre o corpo e o rosto. Muito rara
mente, e, quase sempre individuos que nao Jhe sao aparenta
dos e nao 0 conheceram em vida, levantam um pedai;o da rede 
e, com cuidado, silenciosamente, olham o defunto por alguns 
segundos, cobrindo-o novamente. 

As lamenta~oes pelo morfo, entre os Vapi<liana do Terri
torio do Rio Branco, sao em tonalidade forte, de comeco, e vao 
amortecendo, cada vez mais, ate se extinguirem mun '1amento 

(32) Rito ou ccrimonia e um processo suscelivel de cstahelecer 
costumes. O rito pode adquirir uma certa estahilidade qnando cxecuta
clo ritmicamente e acompanhado <le musicas, versos, danc;as on cantos. 
Didon~irio de Etnologia e Sodologia. de Baldus c Wiilems, pag. Hl8. 

Stibre o cnncc>ito de molcstia, cura, mortc, etc. ver Ghiconda .Musso
lini, "Notas s6hre os conccitos de molcstia, cura c morte entre os Indios 
Vapidiana'', Sociolouia, VI, N:> 2. l!JH, 134. 

Infelizmenlc o artigo niio nos permite distinguir entrc a concep<;iio 
que os Vapidiana do Hio Branco fazem da molestia e mortc, das que se 
encontram entre outros indios da regiao, como os Taulipang, e os Va
pidiana da Guiana Inglesa s6bre o conceito de alma, :\luuro "'irth co-
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trisle e canc;ado. As formulas mal podem ser peroebidas. H:i 
lamentac;oes acompanhadas de cantos, choros, lagrimas, solu
c;os e gritos. Todas -elas impressionam em sua tonalidade es
pontanea de dor. Citamos algumas: 

Taha Guariba. Canto da mae pela morte do filho: 
- "Pode morrer ! . . . pode ir embora ! 
Eu devo ir tambem o mesmo caminho.-" 

No Amajari. Canto de um parente, para uma mae que per-
deu o filho: 

- "Teu filho morreu. Canta. 
Enterraram para a nasoente os seus pes. 
Sua cabec;a para o poente. tie niio volta mais.-" 

Na taba Karabana, no Amajari, canto dos parentes: 
-- "Nosso parente morreu. Escondeu-se de rn)s. Niio 
aparece mais nunca ! Enterramo-Io no cam po. Ca
vamos uma cova do tamanho del•e. Meu parente 
morreu na minha casa. Por isso quero deixar minim 
casa. Para nao pegar doenc;a." 
"0 espirito do meu parente foi para o Criador (Tu
minikare)." 

Em sua forma simples, as lamentac;oes sao ricas em suges
toes. Rievelam a atitude psiquica que acompanha o fato da 
morte e certos atos presos aos velhos rituais de morte corno: 
deixar a casa pam niio pegar doen~a; e a influencia catolica: 
"o espfrito do meu parente foi para o Criador (Tuminikare)." 

A atitude dos parentes em face da morte e a de uma dor 
passiva, contra o inevitavel. Choro, lagrimas, lamentos sao ex
pressos numa forma de dor canc;ada, resignada, passiva. 

lheu informacoes de page Manduca da Ilha do Rato (apud Gioconda 
Mussolini, o. c., pag. 145). 

Os Vapidiana acreditam serem cinco as almas dos individuos: 
1 - A "turena verdadeira", que reside no cora~ao e que vai para 

o Criador quando o individuo morre. 
2 - Menos imporlante que a primeira; localiza-se na 'lingua e com 

a morte vai tambem para o Criador. Acreditam que a fala provem 
desta alma . 

3 - £ o que chamam "a minha somhra". :£a sombra do indtviduo 
que eles creem projetar-se fora do conpo quando ha sol e mantl'r-se re
colhida quando nao h:i. 

4 - Segunda sombra, a menos nitida das duas projetadas por dois 
focos de luz. Permanece fora e aparece pouco. Fica no chao com o 
cadaver. 

5 - 0 espirito do pulso, que designam por: coracao do braco. 
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As \'t'Zl's, o J'('l'l'iil do desco11hecido <l:'t n t'la 11111 uspcclo de 
pcdido: -- "conta bem a leu poi q11e .'lempre le lralei hem aqui." 
Muito rarmnente assmncm um aspecto de revolta contra o ine
vilitvel. 

Entre os Vapidiana do Territorio do Rio Branco, o falecido 
i? enlerrado com o rosto para cima. 0 rosto, e pernas, sao sem
pre voJfados para a nasce·nte do sol. Quando tern vestes e panos, 
de seu uso, sao sempre cobertos com cstes. Depois a sepultura 
t'.· coberta com terra, entre as Iamentac;6es continuas dos pa
rcntes, e pisada com os pes. Nas sepulturas dos homens qne
hram nrco t• fl<'chn do dt'ft111lo. 

Antigamcnte a cova era aberta dentro da casa. 
Agora, quando nao possnem ~miterios, que existem, alias 

em quase todas as tabas, cavam a siepultura fora, no campo. 
Os cemiterios indios sao cercados de espinheiros, para que os 
animais nao penetrem e eslraguem as sepulluras. 

Quando morrcm longe de sua tnba, silo l{:'llferrados no cc
miterio da taba onde estao. 

Sohre a sepultnra costumam colocar pans, cravos, espi
nhos, para que OS animais llUO a danifiquem. 

0 enterro e a tarde, quando morrem de manha, e de ma
drugada, quando morrem a noite. 

0 habito die enterrarem 0 cadaver envolto em sua rede e, 
quando a familia e pobre, desrespeitado, como relata o indio de 
Lago-Grande: 

- "Gente morreu. Nos deixamos a casa Para 
nnnca mais voltar. Nos ficamos para outr~ casa. 
A casa do cadaver fica abandonada. Deitamos o 
corpo morto dentro da rede, para o buraco. Para 
enterrar, nos tiramos a rede." 

Dos Paruvilhana, q11:e constituiram, outrora, uma grande 
tribo que habitava o territorio entre o Uraricuera e o Amajari, 
OS Vapidiana herdaram varios trayOS culturais, como 0 dialeto 
Pnravilhana e alguns ritos de morte. 

Os Paravilhana, em lugar de sepultarem seus mortos en
voltos na rede e na posiyao que o corpo mantinha ao morrer, 
colocam-nos em paneloes, como nos 1nostram os relatos se
guin.tcs: 

Informante, um indio do grupo Vapidiana-Verdadeiro: 

- "Nosso parente morreu. Deixamos nossa casa. 
Minha mulher disse: toca fogo, queima, t·em espirito 
man. Agora fazemos outra casa. Os antigos fizeram 
assim. Emborcamos com paneliio. Dcpojs a morte 
entrou. Seritaram o corpo para fazer direito. Dentro 
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dn terra, na terra do carnpo. Emborcaram o corpo 
morto com paneHio. Pisam em redor do paneliio. 
Ficou no campo. Ninguem mexeu. Nern gado, nem 
porco, nem cachorro virou." 

Outra informa<;iio que mostra o ritual ainda perfieto: 

"Junto da parede da casa cavaram. Sentaram o 
corpo para endireitar. Cadaver ficou com o pane
liio iemborcado. 

Tocaram fogo na casa. Mudaram: depoi.~ fize
ram outra casa para moror." 

Da mesma fonna, a informa~o de Joaquim Gentil de Gua
riba, no Amajari, mostra o processo, nao .alterado, de enterro, 
usado pelos Paravilhana: 

- "Pnravilhana enlerrou seu parente morto 
compote. Fecharam em. cima. Cavaram na casa um 
pouco de terra. Depois encheu. Botaram num pote o 
cadaver sentado. Fecharam com outro pote. Depois 
enterraram. Depois queimaram a casa. Foram para 
outra casa. Mudaram. Achamos muitos poles quie
brados em uma das Serras." 

0 costume, comum, antigamente, enlre os Vapidiana de se 
queimar e abandonar a casa, depois da morte de uma pessoa 
da familia, esta desaparecendo. Atualmente o mais comum e 
abandonarem, temporariamente apenas a casa, movidos pelo 
terror que sentem da morte, voltando, .teinpos depois, a ha
bita-la. 

0 costume de ent•errar o cadaver envolto na sua·rede, tende 
a desaparecer entre as familias mais pobres. 

·Nao observam nenhuma absten~o alimentar, como as que 
se verificam entre outros indios da regiiio (33). 

Met>mo os tuxauas, que siio, talvez, os que melhor preser
varam os costumes tradicionais, costumam abandonar e quei
mar a casa, mas niio praticam absten~oes, depois da morte tlos 
parent es. 

(33) Koch-Griinherg, Theodor, Vom Roroima zum ·Orinoco, _JU, 
131, relata varias absten~es entre Taulipang, 1Caraib, 'dos Ilhas, Kaliq.y 
calibi,. Makuxi, ,Arawak, Purucot6, Rio e Ojana. etc. 
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