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Estrutura da Tribo Tubano

Por Alcionilio Brüzzi Alves da Silva

1. 0 Hábitat

vertl
Uas dezenas de naçôes indígenas, denominadas comumente Tribos, vi¬

gne
’ ^esentemente, na bada do Uanpés, o majestoso afluente do Rio Negro

Corre
^°r Vaiaas centenas de quilómetros, dos sens 850 km. de comprimente,

ba(qa r° demarcador de fronteira entre o Brasil e a Colombia. Constiteli a

o gg
Raupés, com sens dois principáis afluentes, em territorio Brasileiro,

tn raj
e 0 Rapuri, e os inúmeros pequeños tribntários, urna única área cul¬

po^’
C°m Amentos dem intéressantes sob o ponto de vista etnográfico, e que

^ resumir sob a denominaçâo de «civilizaçâo uanpesina».

rcrrir> 4.
Prirneiras noticias e escassas informaçôes dos habitantes dessa regiáo,
ao século 18;

Porti
^oteiro da viagem da cidade do Fard até as ultimas colonias dos dominios

tania !°Zes ern 08 Ri°s Amazonas e Negro, do primeiro Vigario Geral da Capi-
S. José do Rio Negro, José Monteiro de Noronha. Datado de 1755.

de g J ® Diario da Viagem que em visita e correiçào das povoaçôes da Capitania

XcLuiey °'p-
^° Negro fez o Ouvidor e Intendente Geral da mesma, Francisco

* Obéira de Sampaio, no anno de 1774- e 1775.

Ahgy0
^ Diario da Viagem Philosophica pela Capitania de S. José do Rio

^pelo D r Alexandre Rodrigues Ferreira, em 1775 e 1776.

autores °' n° en^an^0 > noticias obtidas por informaçôes de indígenas, pois, dos

sar, fuPra, apenas Rodriguez Ferreira viajou pelo rio Uanpés, sem pas-

náo Primeira grande cachoeira que se diz Ipanoré. Os dois primeiros
nltr
Alé
apassaram sequer o baixo Rio Negro.

Geo_
^ lern dessas très primeiras fontes, convém recordar aqui as Noticias

And^j-,
lCas da Capitania do Rio Negro, no grande rio Amazonas, do Cónego

(hoj e çj.
Ernandes de Souza, que foi Vigario em S. Gabriel da Cachoeira

^ublic \a UauPés ’ no Rio Negro), já em 1793, embora sua obra só tenha sido
a a no século passado.

Gager^
1*1 ° natnralista inglés Alfred Russel Wallace realiza urna

Cach0ejr
^e es^-udos pelo Rio Negro. Sobe o Uaupés até a segunda etapa de
s fine é lauareté, e, na sua obra A Narrative of Travels on the Amazon
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and Rio Negro (London 1853), traz interessantes informales etnográficas tanto
da regiäo visitada como de outras dessa área.

Os mais importantes dados etnográficos, porém, encontrámo-los na obra
de Theodor Koch-Grünberg, Zwei Jahre hei den Indianern Nordwest-Brasi¬
liens (Stuttgart 1921). Koch-Grünberg näo só subiu, em 1902, o Uaupés até
a cachoeira de Jumpari, porém navegou também o Tiquié até Pari-cachoeira
donde, descendo pelo rio Taraira, passa ao Apapóris e á bacia do Solimöes.

Em nossos estudos da regiäo uaupesina, por iniciativa do «Centro de
Pesquisas de lauareté», estudos que se iniciaram em 1947 e se encerraran! corn
um inteiro lustro, de 1953 a 1958, de permanéncia entre as tribo sda bacia do
Uaupés, excursionamos várias vézes pelas áreas visitadas por Wallace e por
Koch-Grünberg, procurando alcafar, outrossim, regiöes sobre as quais ésses
dois cientistas haviam obtido poucas e vagas informales.

2. As Tribos do Uaupés

a) Os Relatónos do século 18 (Monteiro, Ribeiro e Ferreira) falam
da «na9áo Uaupé» ou «na^oes Uaupés», conglobando sob esta epígrafe várias
tribos que elencam. Releve-se que em nenhum dos catálogos de Tribos do
século 18 figura a Tribo Tukano. Na obra geral A Civiliza9áo Indígena do
Uaupés estudamos mais ampiamente éste assunto, e procuramos explicar a

discordancia dos catálogos com as Tribos que de fato povoam atualmente a

bacia do Uaupés. Desta área cultural fazem parte, repetimos, duas dezenas
de Tribos que conseguimos localizar, e entre todas elas estivemos várias vézes
e em ocasiòes e épocas diversas.

Duas dessas Tribos, a Taryana (que no pròprio idioma se denomina Tal'
yáseri) e a Ipeka-tapuya (ou gente pato-dagua, que a si mesma se chama
Kumádene), pertencem ao grupo de línguas Arwake, o qual, no Brasil, ocupa
presentemente as bacías dos rios Igana e Xié.

Todas as demais tribos pertencem a urna única familia de línguas, que

se denomina pelo nome da Tribo principal e mais populosa, a familia de línguas
Tukano.

Por motivo de brevidade nao discutimos aqui; 1. se todos ésses grupo5

humanos uaupesinos merecem a denominala© vulgar de Tribo, que se IheS

costuma atribuir; 2. quais seriam Tribos, e quais meros Sibes; 3. nem tào pouco
quais dos seus idiomas se devem classificar como línguas, e quais merecen1

qualificados como simples variares dialetais h
h) Dado éste esclarecimento sobre a acepgáo em que aqui falamos de

Tribo e de lingua, podemos informar que na área cultural do Uaupés, por nos

1 Estas questòes sào mais desenvolvidas na obra A Civilizando Indigena do Uaup¿s ’
e outras monografías em preparagào. Para urna classificagao dos idiomas indígenas
regiào, o autor do presente traballio recolheu um vocabulário «test», gravando, outrossi#1 ’

na fita magnetica (tape-recording) a pronuncia indígena correspondente a ésses vocab 11
'

lários. Essas gravagoes constituem urna Discoteca Etno-linguistico-musical de 12 Lon£
playings, com volume explicativo (Sao Paulo 1961).
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nos

visitada, vivem presentemente vinte e tres (23) Tribos, pertencentes à familiade Unguas Tukano. Indicaremos abaixo seus nomes nos respetivos idiomas,conforme os sinais gráficos da Convençâo Internacional, acrescentando entreparênteses a traduçào em portugués, ou o nome da Lingua Nheengatú (NH),Pelo qual sao também conhecidas.
Sao as seguintes as Tribos da Familia linguistica Tukano que habitama regiáo brasileiro-colombiana da bacia do Uaupés até as cabeceiras dosTiquié e Papuri:

L Daxseá ou Tukano (daxsé é o nome da ave tucano, Ramphastus)2- Bara (Nh. Barasána, nome de um arbusto perfumoso)2- Bá : re-masa («gente-comida» ou «manjar»)Doxká-poard (Nh. Tuyuka, a argila de cerámica)' Edúrya ou Erúlya
Bniod-masá («gente-guariba», nome de um macaco micetes)Bañera (em Tukano Paréroá, Panenuá dos Relatorios do see. 18)dde-masà («gente-água», condecidos também por Makuna, Aonira ou Aônîna)dhwàna ou Yôna

9
10

U
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23

Bone.mëâ (Nh. Arapásu, o nome de um pequeño pica-pau)Bótirya (Nh. Wanàna, «gente-remédio» ?)Moxtèd (Nh. Karapanà, mosquitos dos gen. stegonya e culex)Bèènôd (Nh. Miriií-tapuya, o nome da palmeira buriti, mauritia flexuosa)°à-mahâ (Nh. Mikúra-tapuya, «gente-gambá», o nome do marsupial didelphis aurita)Bdhoa-maxsà (Nh. Tatú-tapuya, nome dos desdentados dasipodideos)Bamïwa (Nh. Kubewâna)Boéra-masd (Nh. Taraÿra-tapuya, nome do peixe do gen. erythrinos)Surira (Nh. Suryàna)Tsëna ou TseraTebd-maxsâ
Wahydra ou Uhaiana (Nh. Yuriti-tapuya ou «gente-pomba»)P7 ai-khâna (Nh. Pird-tapuya, «gente-peixe»)Wind (Nh. Desuna, «gente-vento» ?)

3. Urna informa9áo etnográfica do século 18

bp \ ^n^ re as escassas noticias que traz o «Roteiro» do Padre José Monteirooronha, lemos a seguinte:
o p, ( ^

T° rl° Ucayarí [nome pelo qual até vinte anos atrás era geralmente denominado
remr j

6 n°S fiue s^° colateraes habitáo Indios das naqoes Uaupé, Coeuána, Que-
fjai] ^^ananá, Cubeuana, Burenari, Mamamgá, Panenuá e outros. O gentio da naqáo
e out^

^ern Um Peclueno furo entre a cartilagem e a extremidade inferior das orelhas;
o peit

° n° heRo inferior entre a barba e a extremidade superior do mesmo beiqo. Sobre
gaqa ^

^ laz Uma pedra branca solida, bem levigada, de figura cylindrica e de urna pole-
que jp

G dia^etro, preza ao pescoqo com cordáo de fio introduzido por um pequeño furo
de faz artificialmente pelo meio de uma extremidade a outra: os principáis as trazem
(Klo

° P^mo de cumprido: os nobres pouco menos, e os plebeos muito mais curtas»66 do Roteiro).

^n fre os adornos usados ñas dantas, e em circunstancias especiáis (por
r
° a receP?ao fle um civilizado importante) figura o oxtd bohá (cf. A Civili-Indtgena do Uaupés), que é a pedra cilindrica supra, preparada de um

AmhT°P°s 61 . 1966 13
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quartzo amorfo. Hoje, porém, é um adorno raro, porque os indios foram ven¬

dendo essas pegas etnográficas aos civilizados. Ñas malocas onde ainda se ve,

raramente haverá mais de urna, que é usada pelo chefe local, denominado

wyógò ou vyógo «cacique, tuxaua». Quando hà mais de urna, usada por algum

dos homens mais idosos, nao se pode verificar, boje em dia, a regra de variagào

do comprimento pela importancia do sen possuidor. E certo, porém, que as

houve e há de vários comprimentos.
Relevem-s'e as últimas palavras da noticia acima ; «Os principáis a trazem

de meio palmo de cumprido; os nobres, pouco menos, e os plebeos muito mais

curtas». Esta observagáo pode levar a urna conclusáo falsa, a saber, que num

mesmo povoado indígena vigore urna estratificagáo social, em que baja nobres

e plebeus. Ademáis a expressáo «principáis» ocorre habitualmente nos Rela¬

tónos do século 18 para designar os «chefes locáis», que hoje se denominara

comumente tuxauas (que é um termo da lingua Nheengatú ou Lingua Geral)-
Ao invés cumpre ressaltar o admirável regime democrático que vigora

náo só na Tribo Tubano, senáo também entre todas as Tribos da área cultural

que aqui estudamos. Verifica-se, sim, como consequéncia da inviolável sub-
missáo ás tradigoes, um razoável respeito à autoridade do Chefe local, o wyógd,

e do «Conselho de Anciáos ». «Conselho de Anciáos » é urna expressáo que traduz

perfeitamente o termo da lingua Tubano hüxkdrá kurá ou boxk'óná kurá, como

também se pronuncia. Com efeito, hüxkorá siginifica « anciào , velho», e kurá,

«grupo, gremio», etc.
Náo se trata, porém, de urna aristocracia. De fato: 1) náo há privilégios

para os do «Conselho de Anciáos». Sáo chefes de familia sujeitos ás mesmas

obrigagòes e trabalhos como os demais. Terá aquilo que sua indùstria e tra¬

ballio Ihe proporcionarem. Usará, é verdade, nas dangas, enfeites tidos corno

mais belos que os dos jovens (e de fato o sáo), porém iguais aos de outros

homens da sua idade.
2) A fungào de membro do «Conselho de Anciáos» está aberta a quaisquer

individuos, desde que mostrem suficiente capacidade inteletual pelo aproveita-

mento das instrugoes que os membros mais velhos Ibes subministraren!.
A pròpria sucessáo ao tuxauato, ou chefia local, emboca comumente passe

ao filho mais velho do Wyógò falecido, poderia passar a outros dos filhos oti

álgum parente próximo ou mesmo a extranho á familia (no sentido estrilo)

do chefe finado, se o seu primogénito náo tiver, a juizo do «Conselho de Anciáos»,

as qualidades convenientes ao mando. Ou outrem levar vantagem nessas nreS'

mas qualidades. Cabe, com efeito, ao «Conselho de Anciáos» escolher o sucessd

no tuxauato.

4. Urna observagáo importante

Todos os componentes da Tribo julgam-se unidos por um vínculo espe'

cial que os irmana. Os que náo sáo da tribo dizem-se axpera. «Axpera » (°u

«axpena ») seráo, portanto, os «Civilizados», chamados comumente «Brancos»,

qualquer que seja a cor da sua epiderme, como também os membros de outra-5

tribos, mesmo aqueles com os quais estáo ligados pelo vínculo matrimonial-
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i. e

p°is é urna lei inderrogável a exogamia, ou obrigagáo de casar-se com mulher
de outra Tribo.

Aos da própria Tribo, os que conhecem o portugués dizem «irmáos». Sao,
Porérn, dois os termos da língua Tukano para designar os irmáos, a saber,
’uanií (feminimo «mamyó ») que traduzem por «irmáo maior», e «axkabi » (fem.
axkabyó), «irmáo menor».

Realmente quando se trata de «irmáos» no sentido rigoroso do termo,
«irmáos consanguíneos», ou filhos do mesmo pai e da mesma máe, a deno-

ttPna^áo de mamí ou axkabi corresponde as suas idades respetivas. O primo¬
génito, por exemplo, será o mamí de todos os irmáos; o ultimogénito, scia
axkabí dos demais. E os intermédios seráo denominados «mamí » pelos seus
lruiáos mais monos, e « axkabi » pelos seus irmáos mais velhos.

Fora déste caso, porérn, i. e. quando se trata da fraternidade tribal, os
termos «mamí» e «axkabí » náo correspondem mais as idades dos individuos.
f°i justamente esta observando casual que nos pos na pista da organizando

0U estrutura da Tribo Tukano e das outras Tribos, embora já nos houvesse
legado aos ouvidos as expressóes «Tukano da cabena» e «Tukano dos pés».

5. Classes ou categorias genealógicas

O verificar que pessoas de mais provecta idade denominavam marni
(irinào mais velho) a individuos ainda jovens, e vice-versa, criannas escolaics
(das Escolas da Missào Salesiana) chamava a adultes de axkabi (irmào mais
^eço) sugeriu nào sô que os termos marni e axkabi nào correspondiam ao termo
Pertuguês «irmào», corno geralmente no-lo traduzem, mas também que as
Tribos do Uaupés possuiam urna estrutura hierarquizada. Talvez se possa
exPrimir êste conceito dizendo que na estruturanào da Tnbo Tukano (e outros-
Slm das outras dessa area cultural, corno exporemos em trabalho mais alentac o)
aParecem «classes» ou «categorias» de pessoas. Nào se trata, no entanto,

^
assificanào pelos haveres ou pela autoridade (nào é, pois, urna verda eira
ler
arquia), mas sim de classificando genealògica.
Conforme a «Tenda das origens» ou Ddxporókase kexti, corno a denominarci

trn Tukano (cf. a obra em preparando «Lendas do Uaupés», do autor), os
primeiros membros da Tribo Tukano, corno das outras Tribos uaupesmas sai-
rarri de uma panela das pedras (que se pode ver durante a vasante) ma cac o^ de Tôpa-duri, próxima do povoado indigena de Urubucuara, sobre o no
auPés. Estes primeiros homens que apareceram à luz, os Pamarï maxsà, corno

S
,
e dizem, tornaram-se cabeÇa de uma descendência. A precedência de salda

[
0 orificio de Tôpa-duri, corno se fora urna ordem de nascimento do seio ma-
erno

> determinou quais seriam os marni, quais os axkabi. Os descendentes, no
°nfronto reciproco, ficaram na mesma relanâo que os seus progenitores. que
aiü por primeiro, por exemplo, é o marni de todos os outros Pamarï maxsa,
piquer um dos seus descendentes (independetemente de suas idades) sera o

dos indigenas das demais linhagens. Em outras palavras, cada classe
ra manti ou axkabi da outra, conforme o seu primeiro progenitoi tivei si o

1 ou axkabi do da outra.
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Pode-se, entáo, concluir que estas classes genealógicas uaupesinas de

hoje, corresponden! á «Gens» dos antigos Romanos. Com efeito, na defin^áo
de Cincio, reportada por Festo (Ep. 96): «Gentilis dicitur et ex eodem genere

ortus et is qui simili nomine appellatur».

6. Haverá classes de origem mais recente ?

Urna questào que logo se apresenta é se o nùmero de classes corresponde

ao número dos que surgiram em Tdpa-duri. Realmente o número das classes

genealógicas que atualmente se citam é maior do que o dos individuos « Pamari'
maxsd». Éste desacordó pode ter duas causas: A primeira seria o esquecimento

do nome de algum dos primeiros progenitores e dos episodios que a éle se

referiam. Esta entra no rol das possibilidades, se atentarmos que o ùnico pre¬

cesso de pereniza9áo dos nomes e episodios é a tradigáo oral, e que váidas causas

podem favorecer o olvido, como a pouca frequéncia das recorda9Óes, a defi-

ciencia de memoria dos individuos, o ñcarem as lendas como patrimonio cul¬

tural de reduzido nùmero de pessoas, os Komü («iniciados») etc. Note-se, porém,

que, por outra parte, a existencia de urna classe já é um poderoso meio mnemò¬

nico para a recorda9áo do nome do seu progenitor e dos episodios a éle con-

cementes.
Somos, por isso, proclives, a julgar mais verossímel urna segunda causa

para o maior número de classes genealógicas, baseando-nos em fatos dos nossoS

dias e que poderiam ter acontecido também em tempos mais remotos. Dá-se,

por vézes, que numa maloca (habita9áo coletiva de um inteiro grupo) ou nurU

povoado (de tantas barracas quantas sao as familias) surgem desaven9as entre

os chefes de familia. Tornando-se mais graves éstes desentendimentos e des-

harmonias, o receio de vingan9a dos seus desafetos (e reciprocamente se con-

hecem como vingativos) levam um ou mais individuos com suas familias a

abandonarem a maloca ou povoado, e a transferirem-se a outro local, a maior

ou menor distancia que, no entanto, Ihe apresente (conforme o critèrio indígena)

as cond^Ses de seguraba e recursos para a subsistencia.
O grande aumento em número dos componentes da maloca poderla

também induzir alguns a se estabelecerem albures. Embora seja mais raro éste

segundo motivo.
O núcleo recém-fundado ficaria, conforme a mentalidade indígena desig¬

nado pelo nome de seu fundador, e herda-lhe também a ordem de classificagá0.

7. Os nomes das classes genealógicas

Os nomes das Tribos do Uaupés sao bem variados. Há nomes de animais

(por exemplo, os Tukano), de plantas (os Bara), de elementos da naturel
como a água (os Ide-niasà), a terra (argila, os Tuyuka), ou outras cousas, com°

a comida (os Bá:re-masa).
Sao igualmente muito variados os nomes das classes genealógicas.
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Os indios da geragáo atual, que conhecem o portugués, dáo espontánea¬
mente (i. e . sem serem indagados por nós) como explicagáo das várias deno-
mniagoes: «sao apelidos que os outros deram ao primeiro pregenitor». É veros-
Slmcl esta explicagáo, se nos lembramos: 1) de que ao indio agrada muito por
aPeüdos ou alcunhas, inclusive a todos os civilizados que aparecem por aquelas

d
egi6es; apelidos, de resto, que denotam espirito de observagáo, humor e mor-
a(ndade; 2) e de que, além dos nomes de animáis ou plantas, os há que ex-

Primein deleito físico (quigá do progenitor) ou semelhanga com algum objeto,
exemplo, o’me-pero-Ro, orelha grande, ou orelhudo.
A alcunha do primeiro chefe passou, ao depois, para toda a sua descendencia.
Fá, P°r exemplo, um grupo de Tukano que se dizem os «filhos do Waú»

au~ro
pora). Waú é o nome de um macaco preto de cara branca, dito em

leengatú, wáya-pisá.
O nome Waú para o primeiro chefe da linhagem corresponde ao costume

primitivos de se designarem pelo nome de um animal do próprio hábitat,
Urna planta ou de outro objeto qualquer. Ainda hoje as crianzas quando

c^cas ou anos de idade, sao submetidas a um solene rito, e recebem
désses nomes; é o seu « haxséke wame », ou «nome soprado».' °deria também ser um «apelido», por algum trago de semelhanga com

macaco wáya-pisá.

p
Patricia Vasconcelos, Tukano do povoado de Santa Luzia, sobre o rio

<( filfí
llr^ Con^ou'nos ass irn a origem do nome Waú: «o primeiro progenitor dos
°s de Wáya-pisá » escondeu-se numa árvore, á beira-rio para observar as

enquanto se banhavam. O macaco wáya-pisá gosta muito dos frutos

q J

Ue
|
a arvore. Durante seu banho as mogas ouvem barulho na ramagem da-

0
a aryore e gritam imediatamente: waú mhé! («é o wáya-pisá! »). No entanto
virarn foi o homem, o qual, de entáo, ficou conhecido como waú. É, evi-

fifernente urna explicagáo posterior, encontrada pela mentalidade indígena,
ra 0 nome waú.

q
*ddserve-se que, como ha «gens» em número maior do que o das perso¬

gas
lls Pamari-maxsá)), e, portanto, como nome ou apelido que nao figura
Cndas das origens, há, outrossim, dentre os primemos progenitores nomes

é s v
a° ^oram apropriados por nenhuns dos grupos atuais. E, por outro lado,

1 °> pelas lendas, que tais personagens deixaram descendencia.
, Peleve-se, também, que a tradigáo indica ainda hoje nomes de grupos
GSaParecidos ou extintos.

8. Dificuldades de colecta e classificagáo

úifí ^0stnma-se afirmar, e com razáo, que os primeiros passos sao os mais

regra
1S ‘ Fstes dados etnográficos que aqui apresentamos, nao escaparam á

entr ^era^ - F°i difícil fazer compreender ao indio estas questoes: se havia

hecer
e ^es snbdivisoes e como se chamavam. Como foi igualmente difícil con-

div - ,,
0 termo Tukano correspondente ao portugués classe genealógica, sub-

v isao.
06,Servagoes

e^c -, e que hoje sabemos se exprime pela partícula «kura » (cf. nossas
gramaticais da lingua Tukano).
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Descobertos os primeiros nomes, foi relativamente fácil alcanzar outros.
Ouantos seriam, porém, na Tribo Tubano, essas classes genealógicas ? A difi'
culdade de contar por parte dos indios, o nào possuirem números além de

cinco, criavam sérios obstáculos. A solugáo pràtica foi pedir a individuos de

diversas localidades os nomes das subdivisoes que acaso conhecessem ; e, simul¬

taneamente, ao passar pelos vários povoados da Tribo, indagar o nome da

«gens» à qual pertenciam.
b) Os Tukanos acham-se, presentemente, espalhados em pequeños grupos

ao longo:
a) de todo o rio Papurí, desde um dos seus formadores o Aua (o Papuri

resulta da confluéncia, em territorio colombiano, do rio Aua com o Paca, um
pouco acima da localidade brasileira denominada Melo Franco) ;

/5) do rio Uaupés, desde o povoado Umarí (acima de lauareté) até a-foz;

y) do rio Tiquié da foz até Carurú-cachoeira ;

ó) do Rio Negro, de Camanaus até os arredores de Tapurucuá.
Se há povoados Tubano que distam poucos quilómetros dos seus «irmáos»

mais próximos, os mais remotos estáo separados por muitas centenas de quiló¬

metros. Das cabeceiras do Papuri ou Aua até Tapurucuá (Rio Negro) medeia

um milhar de quilómetros. Observe-se que, intercalados nesta área Tubano,
situam-se povoados de várias outras Tribos. E em contraposi^áo, no me smo

povoado, pode-se encontrar, boje em dia, representantes de várias subdivisoes.
Convém, outrossim, sinalar que entre urna «gens» e outra da mesrna

Tribo, nem sempre se passam relaces de amizade, muito ao contràrio, veri-
fica-se, por vézes, franca hostilidade entre elas.

Compreende-se facilmente que, da separando da distáncia e nao freqüem
ta^áo, aos poucos possa surgir o esquecimento dos seus nomes e da sua classi-

ficagáo.
c) Outra grande dificuldade apresenta precisamente a classificagáo dessas

«gens», isto é, a ordem de precedencia.
Se qualquer indio sabe dizer (talvez nao o queira fazer, por vergonha oU

outro motivo qualquer), o nome da pròpria «gens», poucos saberào elencar um
grande número de nomes das «gens», como poucos poderáo dizer em qual

ordem de precedéncia elas se dispóem, e nenhum será capaz de dizer o númer°
das classes genealógicas de sua tribo.

Há ainda dúvidas e contradices quando se Ibes pede o significado de

alguns nomes, por isso na tabela abaixo daremos a sua tradmpáo precedida de

urna interrogagáo, quando for duvidosa.

9. 0bserva9Óes prévias

a) Em nossa primeira permanencia entre as Tribos do Uaupés, em 194/’
obtivéramos um elenco de 28 subdivisoes da Tribo Tubano. Na terceira estada-

entre essas mesmas Tribos, 1953-58, procuramos confirmagáo com um velh°
Komü Tubano de Parí-cachoeira (rio Tiquié), por nome Gabriel Costa, de seus

noventa anos.



Estrutura da Tribo Tubano 199

A sua catalogagào foi também classificatòria, pela ordem de precedencia.
Corn efeito, come90u ele pelos marni Waú-ro pòrd, e prosseguindo sempie com
0 termo axkabi (irmào menor) Od-kaxpéa pòrd, etc. Depois de lentamente enu-
merar quatorze subdivisòes, acrescentou: «Estas sao as principáis; as outras
sào inferiores», e passou a enumerar mais quatorze nomes. Indicou, por firn,
mais quatro subdivisòes, como sendo «os mais baixos».

Das vinte e oito que obtivéramos em 1947, èie nào só deixou de men¬ear, mas até negou a existencia dos U’khwàra pòrd e Viddri pòrd. No en¬
juto, da existencia déstes grupos tivemos confirmagào por parte de individuos
9Ue a éles pertenciam, respetivamente em Melo Franco e em S. Miguel, que
Sa° as últimas localidades Brasileiras do rio Papuri.

A Tubano Dorotéia Brito (de Ananaz, no baixo Uaupés) informou-nos
cla existencia de outra subdivisáo, dita Yaml-nò pòrd em Tata-punha pouco
abaixo de Ananaz.

. . „Pudemos, assim elencar os nomes de trinta e seis gentes ou subdivisòes
da Tribo Tubano. Estamos convictos, pelo número e qualidade das pessoas
c°nsultadas, que, se o presente elenco nào està completo, será pequeño o
lìUrnero de subdivisòes aqui nao catalogadas.

, .

h) Note-se ainda que, de acòrdo com a classificagào do nonagenario
Tubano de Pari-cachoeira, Gabriel Costa, da «gens » dos Badi tòro pòrd, o pnn-
ClPal tronco Tubano, ou «Tubano da cabega», como se exprimem, «Daxsea na
d°xpo-d», seria o dos Waú-ro pòrd. O mesmo foi confirmado por numerosos
°utros informantes, e está de conformidade com as lendas. Entretanto Dore¬
ma Brito, que pertence ao grupo dos Waú-ro pòrd, assegurou-nos em 1953 que
eles nào sào os «Tubano da cabe9a» e, sim os Oyé pòrd. E nào só

éstes^
senao

também, sucessivamente, os Mimi pòrd os Todrò pòrd e os Boròrd pòrd sào
todos marni dos Waú-ro pòrd. Parece-nos, no entanto, que aqm vai um equi-
v°c° de Dorotéia Brito.

Acrescentou ainda, estamesma informante, que os últimos ramos
~
u ’an0 ’°u «Tubano dos pés», sào os Komà-rò pòrd, Bù pòrd, Boxsó kaxpéri pora, uro,

p5yd e Dyi-pé pòrd. Disse mais, que os Ihurwd, O’mè-peri e Axpà-kerya pora
« antigamente

nào eram Tubano, e éstes, por compaixào os chamaram irmaos
"inores,

AxkaUra ». Como vigora inviolável proibÌ9ào de endogamia tnba ,

^mbramo-nos de perguntar-lhe se outrora Ibes era lícito o casamento com
^rés grupos, e a resposta foi afirmativa.

l0 - Catàlogo das subdivisòes ou classes genealógicas da Tribo Tubano

^a elencaÇâo abaixo, das subdivisòes ou «gens» da Tribo Tubano segm-
a classifica

Çào dada por Gabriel Costa, pois é, talvez, o mais idoso anciao
,
)5
8) da Tribo, e tido corno dos mais perfeitos conhecedores das suas tradiçoes

v^endas. Classifica9ào, de resto, que coincide com a que anteriormente ob i-
eram°s, com auxilio de vârios informantes.

. „Acrescentamos à classifica9ào de Gabriel Costa mais quatro su ivisoes
qUe «le omitira.
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Figurará ueste elenco, além do nome em língua Tukano, também a sua
tradu9áo em portugués, e, a seguir, a localidade onde vivem presentemente,
com indicagáo entre parénteses do rio onde se sitúa:

a) as mais importantes;
1. Waú-vo porá filhos do macaco wáya pisá, em Piracuara(rio Papuri) e Ananaz (baixo

Uaupés)
2. Oá kaxpé-a porá filhos do «olho-de-gambá,» em Piracuara (Papuri)
3. Oye porá filhos do gago(?), em Pátu (Papuri)
4. I’ra-pé porá filhos de l’ra-pé 1

, em Ananaz (Uaupés)
5. Pama porá filhos do tatú, em Nazaré ou Uíra-poijo (rio Tiquié)
6. Menú porá filhos do banhante ? 2

, em Acuaricuara (rio Paca)
7. Podro porá filhos do todro 3

, em Acuaricuara (Paca)
8. Mimi porá filhos do beija-flor, em Meló Franco (Papuri) e Taracuá (Uaupés)
9. Bórorá porá filhos dos que caem 4 , em S. Miguel (Papuri)
10. Sararó porá filhos do sararó 5

6

, em Acuaricuara (Paca)
11. Ba’ti toro porá filhos do «chupador de japurá» 6

, em Parí-cachoeira, Tucano-cachoeira
e Bela-Vista (Tiquié)

12. Neerú ou Neenú porá filhos do miritizinho, em Iraití (Tiquié)
13. Dyi-pé porá filhos do «buraco de tuiuca» 7

, em Uíra-pogo e S. José (Tiquié)
14. Dúka porá filhos do abandonado( ?), em Uaracapá (Papuri).

h) Menos importantes:
15. Yairo porá filhos do yaí-ro 8

, em Beijú-cachoeira (Papuri)
16. Yodra porá filhos que amargam 9

, na foz do Tiquié
17. Bixpyd porá filhos do pássaro azuláo ou Bixpisé porá (?) filhos do tumor 10

11

, em Bela-
Vista (Tiquié)

18. Sakúro porá filhos do saracura, em Montfort (Papuri)
19. Sa: porá filhos do «cesto-de-palma» u

, em Nazaré (Papuri)
20. O’me-peri-Ro porá filhos do orelhudo, em Uíra-po9o (Tiquié), Tapurucuá (Uaupés) e

lúa-pixuna (Papuri)
21. Bú-bera porá filhos do «figado-de-cutia» 12

, em Cabarí (Tiquié)

1 l’ra-pé é o nome de urna formiguinha preta.
2 Menú seria, quñjá, a mesma classe Neerú ou Neenú, que vem sob n° 12 ?

3 Podro é o nome de um sapo.
4 Bórorá, que os do Uaupés pronunciara Bóroná, é o plural do Participio presente

de boro «cair»; portanto significa «os que caem».
5 Sararó é o nome de um gafanhoto grande.
6 Poro significa «chupar», ou melhor, «comer chupando». Em Parí-cachoeira e arre-

dores é onde melhor se tala a língua Tukano, na opiniáo dos próprios indígenas de outras
localidades. Á gens Ba’ti toro porá pertence Gabriel Costa.

7 Dyi é o nome Tukano da argila que se emprega na confecgao da cerámica e que >

com termo regional da língua Nheengatú, se conhece geralmente por tuiuca.
8 Yai-ro é o nome de urna variedade de inambú pequeño.
9 Yodra é o plural do Participio presente de yo, que significa «amargar», « ser

amargoso ».
10 Alguns informantes dizem bixpyd porá, isto é, filhos do pássaro azuláo, e parece-

nos mais provável; outros, porém, dizem bixpisé porá, filhos do tumor.
11 Sa: é o nome que dáo a urna espécie de cesto, que improvisam com alguroa

palma, para o transporte de frutos que encontram na mata.
12 Todos os indígenas, que conhecem o portugués, traduzem o nome desta divisa0

«fígado de cutia». Bu, sem dúvida alguma significa «cutia». Porém sempre nos dáo cora0
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Boxsó kaxpéri porá filhos do «olhos-de-cobaia» em Taracuá (acima de Jandià, Papuri)Turo pòrd filhos do túro 13
, em S. José, Tucano-cachoeira e Estelo (Tiquié)Khoá-pá pdrà filhos da palmeira khoá-pá 14

, em Matapi e Urubù-lago (Tiquié)Ba: pòrd filhos do «amarrado-de-folha» 15
, em T uri-igarapé (Tiquié)^6. Komà-no pòrd filhos do verào 16

, em S. Luzia (Papuri)^' Biurwd pòrd filhos do magricela 17
, em Juquira (Uaupés)Baypà pòrd filhos do mestre de dan9as 18

, em Serrinha (liquié)
c) Os de infima categoria, ou «Tubano dos pés»:

Bu’ú pora filhos do tucunaré, em Bela-Vista (Tiquié)Axpá-kerya porá filhos do «pata-de-caranguejo», em Umari e Mirapirera (Laupés)
M axpekára hórorá pora filhos dos «cacaus que caem», em Meló Iranco (Papuri)
B hhvudra pora filhos do u’khwá 19 ou ku’kwára pora filhos do tartamudos (?), 1

^lelo Franco (Papuri)^ K-uxtyá porá filhos do yaí-uxtyá 20
, em Caruru-cachoeira e S. lomé (Tiquié)Tiddri porá filhos do sardinha, em S. Miguel (Papuri)óxpd porá filhos do aranha, em Coró-coró (Tiquié)

Bei

y,avn 'i-nó porá filhos da yami-nó 21
, em Tatá-punha (Uaupés)

siden

lual

dia
s>

os

11. Conseqüéncias dessa estmtura9ao social

a ) Enibora todos os de urna Tribo qualquer, da bacía do Uaupés, se con-

véz
Llern 6 aParentados, -e os que sabem o portugués empreguem por
s a expressáo «é meu párente», - na realidade todas as Tribos ou nances

fiarret^0 a palavra Tukano yeme-turi ou ñemé-turi. Desta gens é Antonio
T o nosso melhor auxiliar para o estudo da língua Tukano.

;
Túro é o nome de um sapo pequeño e venenoso, isto é, nao comestivel.

] _

Khoá-pá indica urna variedade de mirití pequeño.
Ba: é o termo com que indicam um pequeño amarrado de folhas, dentro do

ifi
P°em ao fogo os peixes miudos para serem assados.
Kómá-rd ou Kómá-no , que se traduz por«veráo», indica aquéle período de poucos

j n
UC raramen te ultrapassa urna semana, de intensa soalheira, do qual aproveitam

que ^enas para a queima das suas roqas. Desta gens é urna moqa, Patricia Vasconcelos,
°f

7

^°rneceu multas e preciosas informaqoes etnológicas e lingüísticas.
^ a luir t̂Uru}d ou, como éles mesmos pronunciam, Yuhurwá é urna divisáo situada em
e info

a e arredores (rio Uaupés). Koch-Grünberg registra as grafías Yohoroá e Kurawa,
Uos a

*lUe possuiam (em 1902 quando por ai passou Koch-Grünberg) cinco malocas
^rrrian

°res de Juquira, e eram mais de cem pessoas (Zwei Jahre, pag. 157 e 238). Con-

que ^

° a observmpao de Dorotéia que, antigamente, «éles nao eram Tukano» nota-se
c°rpo

ealmente
’ se diferencian! dos Tukano. Sao, com efeito, de tez mais clara que estes,

aaxil-
maÍS franziao

- tra9os menos mongoloides. Pertencem a éste grupo muitos dos nossos
n° es ^-udo da etnografía do Uaupés e da língua Tukano.

Za?do j denomina-se o mestre de dan9as e cantos rituais (cf. Brüzzi, A Civili-
ndigena q0 Uaupés do autor).

n°s p
Também para esta «gens» ouvimos dupla denomina9áo: U’khwdra porá, que

e ku’ki eC'C rna ^s exata, de u’khwá, nome de urna espécie de macaco de pequeño porte;
«ga&ii

Wara porá, ku’khwára que é o Participio presente plural de ku’khwd, que significa
■|

ar », ser tartamudo.
^°loro

s -
^K'Uxtyá é o nome de urna vespa grande vermelha, cuja puncqáo é multo

2l
e Perdura vários dias.

dürap. '^a'wñ-no é o nome de urna formiga comestivel que costuma sair do formigueiro
e a noite.
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do Uaupés compoem-se, presentemente, de subdivisòes, e citam os nomes de

subdivisòes já extintas.
Créem que os nomes de cada subdivisào é o dos seus primeiros progeni¬

tores, do qual provieram todos os que constitnem essa gens.
Admitem urna maior importancia dos irmàos pela ordem do seu nasci¬

mento. A mesma importáncia vigora entre os primeiros componentes da Tribo,
ist é, os «individuos das origens» ou «Pamari-maxsa», importáncia que passoii

para os seus descendentes como também Ibes herdaram o nome.
Os das subdivisòes mais importantes, referindo-se às últimas classes

exprimem-se muitas vézes «sao os nossos escravos». Expressáo que traduz todo

o orgulho dos indígenas nas suas concep9Òes racistas, e que poderia ter cor¬

respondido a urna situagáo histórica, boje absolutamente desaparecida.

b) Todas as Tribos ou Nances do Uaupés se acham dispersas em pequeños

grupos ao longo dos grandes ríos, como dos pequeños ribeiròes, e no intorno

da mata. Ordinariamente cada agrupamento indígena corresponde a urna das

gentes, podendo as mais numerosas achar-se espalhadas em mais de um p°'
voado. Mais raramente um povoado constará de individuos de gens diferentes-

c) Duas, especialmente, sáo as conseqüéncias, e, ao mesmo tempo, maní'

festa90es dessa divisáo da Tribo em gentes ou «classes genealógicas»:

oc) a primeira sáo os termos marni (irmáo maior) e axkahi (irmáo menor)

nas rela90es entre sí. Um grupo qualquer será axkahi do mais importante que

ele, e marni do que o é menos.

/3) A segunda é a precedencia que o indio observa na sua vida, toda eU

cheia de formalismos. A mais importante ocasiáo de observar-se a precedencia»

é nos encontros para as festas: a disposalo dos homens nas filas de dan9a

obedecerá á ordem de importáncia da sua classe, e dentro do mesmo grupo*

à ordem das idades.
A mesma ordem se respeita quando, nos intervalos de descanso entre os

bailados, sentam-se nos banquinhos. Na mesma ordem de precedéncia Ibes e

servido o caxiri (ou bebida fermentada das festas), especialmente o kaxpi (°u

excitante neuro-psíquico das magnas solenidades), e o grande cigarro ritu^
(cf. Brüzzi, A Civilizando Indigena do Uaupés).

Sáo, porém, numerosas as ocasióes comuns de observáncia das regras de

precedéncia, como quando caminham em «fila indiana», quando os hornen 5

tomam sua alimenta9áo, quando aiguém deve falar em nome dos seus colega5 *

quando se distribúi alguma cousa aos indios, quando um cigarro (ou um bod1
'

bom) passa de boca em boca, etc.
Estas precedéncias se observam até no comportamento das criabas,

ambos sexos, dos colégios da Missáo Salesiana. Nota-se entre as criabas esco¬

lares a existencia de chefetes. Esse tuxáua-criam^a pode dirigir-se ao Superi01

Missionàrio em lugar de outro, ou tomar satisfa9áo por outrem, é capaz
excitar outros colegas á desobediencia ao Professor. Um désses chefetes pode

até apoderar-se de um presente que foi dada a outrem.
d) A acultura9áo que se está processando, vem provocando notável ^

tera9áo nas regras de precedéncia. Náo raro sucede que um indio, o qual Po1

nascimento estaría em posÍ9áo inferior, tem a oportunidade de ser recolbi^0
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n°s internatos da Missáo Salesiana, aprende o portugués, a 1er, escrever e contai,
a tratar com os civilizados, ou mesmo habilita-se em algum oficio (pedieiro,
aEaiate, carpinteiro, mecánico, motorista de lanchas, etc.), convive com fre¬
cuencia com os civilizados, como seu trabalhador, tem a oportunidade de visitai
P°Voados do Rio Negro ou mesmo Manaus, a capital do Amazonas. E em razao
dessas relagoes, é bem pago, pode comprar muitos artefactos dos civilizados,
°djetos de utilidade, ou mesmo de enfeite, apresenta-se com mais elegancia e
desembarazo,

recebe mais sinais de considerado e estima dos civilizados. Por
^Sse conjunto de circunstancias e qualidades, tal indígena deverá algumas
vézes tomar iniciativas em beneficio do seu povoado ou grupo, vem parlament¬ar c°mo intérprete, fazer pedidos ou propostas, defender interésses, etc. Já
Se tem dado o caso de essas qualidades terem merecido ao seu possuidor o pro-
minciamento favorável do «Conselho de Andaos» para sua escolha como chcfe
°Cal ou tuxáua.

Conhecem-se outrossim, episodios de individuos os quais, concientes des
^
as suas qualidades adquiridas pela aculturazáo, nao querem mais se submeter
ds regras tradicionais de precedéncia, almejando mesmo o tuxauato; e ate,
Puand
Para
raais

m isto nao alcangam, provocando cisma, e separando-se do seu grupo
iniciar outro em local mais ou menos distante. Nos episodios, poiém,

t
‘ ials recentes desta natureza, o grupo dissidente tem retido o nome ou alcunha
radicional

da sua «gens ».

T
Qnanto á sucessáo no tuxauato (cf. Brüzzi, A Civilizando Indígena ouaupés).

12. Resumo

«) A Tribo, ou antes, a Nagáo Tubano apresenta, como todas as entras
C1Ue Povoam a bacia do Uaupés, subdivides que se podem denominar-gens poi-
( lue correspondem à nogáo das subdivides semelhantes dos antigos

,
omanos.

Além das subdivisdes existentes atualmente, citam os indigen
°rnes de outras já desaparecidas, e o local onde residiam.

c) Estas divisdes elencam-se em ordem de importáncia ou precedencia;
(>s Miembros das mais importantes sáo denominados «marni » pelos dos grausinferí r!°res; estes sao ditos axkabí por aqueles. „Entre os irmáos consanguíneos (filhos do mesmo pai e da mesma mae

és
S

t
lrmaos mais velhos sáo tratados também por marni, pelos mais jovens; e
es sáo denominados axkabí por aqueles.

e ) O nome e importáncia deriva do primeiro progenitor e ca g
/) As Tribos, em geral, e em particular a Tubano dispersaram-se em

Rueños povoados; de ordinàrio em cada povoado todos os homens perten-
a mesma gens (as esposas sáo obrigatoriamente de outra tribo), raramen e
a de diferentes gentes.

,
T . i) Se é verdade que qualquer indígena (mesmo as crianzas) sabem a qua

f]
nbo e a qual gens pertence, freqüentemente ocorre que desconhece o nome

j
algumas das muitas subdivides da sua Tribo, e a ordem da sua precedencia,

q
° explica pela separazáo dessas gentes, e também poi causa a ex zVarias délas.
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