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Resumo:Esta comunicação visa explorar as transformações do parentesco entre os Tukano, 
mais especificamente quando segmentos do grupo (vários clãs, um clã ou partes de clãs) se 
deslocam rio abaixo. Trata-se, de fato, de um movimento histórico e persistente de expansão 
desse que é o maior grupo da bacia do Uaupés, e que vem ocorrendo há pelo menos cinco 
gerações. O ponto a explorar é em que medida a correspondência entre a posição 
socioespacial de clãs maiores e menores com o jusante e o montante respectivamente se 
atualiza nessas circunstâncias. Tomando a história da ocupação do baixo rio Uaupés pelos 
Tukano em período relativamente recente (aproximadamente a partir de meados do século 
XIX), buscaremos verificar como o pioneirismo de clãs menores nessa sub-região, ou, por 
outro lado, a chegada posterior de clãs maiores acompanhados por cunhados de outros grupos, 
gera tensão na estrutura hierárquica dos papéis rituais, promove a constituição de novos 
coletivos e suscita o emprego de novas designações. Se as narrativas de origem tukano tratam 
da configuração do parentesco humano – a emergência da humanidade como um 
deslocamento rio acima de germanos mais velhos e mais novos e sua diferenciação posterior 
como consanguíneos e afins -, seria possível tomar os movimentos históricos em sentido 
contrário como um processo de desconfiguração e reconfiguração do parentesco? Quais as 
variáveis centrais nesse processo? Como disse um índio do Uaupés ao comentar tais 
processos, “ao se deslocar você se torna outra pessoa”. Assim, o intuito aqui será o precisar os 
sentidos possíveis dessa afirmação. 
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“Ao se deslocar você se torna outra pessoa”, disse Higino Tenório em uma conversa já ao 

lado de fora do Centro Comunitário onde havia ocorrido a primeira oficina de “História dos 

Lugares Sagrados”. O encontro ocorria na comunidade de Matapí e a iniciativa integrava um 

conjunto maior de atividades com o objetivo de elaborar um plano de Manejo Pesqueiro1no 

baixo curso do rio Uaupés (TI Alto Rio Negro2). Higino Tenório, um tuyuka morador em 

outro afluente do Uaupés, o rio Tiquié, ali estava devido sua ampla experiência em iniciativas 

correlatas e procurava intermediar o encontro junto a um grupo de aproximadamente dez 

conhecedores3 - todos homens e, em sua maioria, anciãos.Em etapa anterior, tinha se dado a 

elaboração de mapas preliminares que seriam apresentados por uma dupla de jovens de cada 

comunidade da micro-região4. Os conhecedores haviam sido convidados para que, além de 

corrigirem a grafia correta e outras imprecisões nos nomes dos lugares, também pudessem 

esclarecer em quais lugares a pesca era atividade livre e onde a captura dos peixes deveria 

estar submetida aos regimes próprios do xamanismo rionegrino – em específico, à 

necessidade de que fossem realizados benzimentos5. 

Os objetivos em identificar os lugares em que a pesca era permitida, onde era 

necessário que se tomasse algum tipo de precaução ou o impedimento era total, somavam-se à 

principal justificativa da necessidade de um plano de manejo pesqueiro: a presença na região 

																																																													
1Os mais diversos temas das oficinas podem ser sugeridos pelas Associações de moradores e movimento 
indígena regional, seus parceiros (ONG´s) ou requisitados pela própria FUNAI – como é o caso do Plano 
Nacional de Gestão Ambiental em Terra Indígena (PNGATI) em questão. 
2 O rio Uaupés (chamado de Vaupés na Colômbia ou, ainda, de Caiari) tem suas cabeceiras localizadas em terras 
colombianas. No Brasil, o Uaupés percorre cerca de 340 km (do total de 1345) entre a foz do rio Papuri, médio 
curso do Uaupés, e sua própria foz no rio Negro. O baixo Uaupés corresponde ao trecho do rio desde pouco 
acima da foz do rio Tiquié até seu próprio deságue nas águas do rio Negro, já próximo à cidade de São Gabriel 
da Cachoeira. Trata-se de uma micro-região que em seu conjunto circunscreve cerca de dez comunidades. 
Adotando o tukano como língua franca, sua população pertence a grupos exogâmicos distintos - principalmente, 
os Desana, Pira-tapuia e Tukano (família Tukano Oriental), os Tariano (Arawak) e, finalmente, os Hupda 
(Maku). A TI Alto Rio Negro compreende outros tributários do Uaupés e do rio Negro, como o rio Içana, 
ocupados em seu conjunto por 22 grupos étnicos, aproximadamente 30 mil indígenas, um sistema regional com 
presença de exogamia linguística e hierarquização de patriclãs. 
3	 As palavras em itálico correspondem às expressões utilizadas pelos interlocutores (com exceção das 
nomenclaturas científicas). Quando grafamos somente Tukano nos referimos ao grupo exogâmico que, ao lado 
dos Desana, Pira Tapuia, Tuyuka e outros, compõem a família linguística Tukano Oriental. Usamos a designação 
tukano falantes em referência aos grupos desta família e outros grupos que vêm adotando o tukano como língua 
franca no Uaupés (como os Tariano, grupo arawak que não fala mais sua língua, por exemplo).  
4  Os AIMA´s - Agentes Indígenas do Meio Ambiente - são bolsistas do PNGATI/FUNAI. O Plano de Manejo 
inclui as onze comunidades do baixo Uaupés e em cada uma delas, embora tenham número de habitantes 
discrepantes entre si (uma das comunidades com mais de cem famílias e outra com apenas três, por exemplo), 
trabalham dois jovens bolsistas. Os AIMA´s receberam treinamento para manusearem aparelhos GPS nas trilhas 
das casas até as roças, lagos e igarapés, marcando alguns pontos importantes, como lugares históricos (antigas 
malocas) ou considerados sagrados (em que ocorreram episódios mitológicos). O mapeamento participativo 
prevê a complementaridade entre estes dados, os  desenhos em papel das comunidades elaborados por seus 
moradores e as imagens de satélite das regiões representadas.  
5 Benzimentos são encantações xamânicas utilizadas para fins de cura, proteção e outras situações rituais.  Ver 
mais em Buchillet 1983; 2004 e Lolli 2013. 
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de um conjunto de pescadores invasores vindos da cidade de São Gabriel da Cachoeira. Era 

preciso fiscalizar, ainda que não estivessem muito certos de como isto seria feito, as áreas de 

pesca exploradas de maneira ilegítima por, diziam os moradores locais, grupos de 

comerciantes que enviavam homens durante o lusco-fusco para capturar grandes quantidades 

de peixes posteriormente revendidos nas barracas da feira municipal. Contudo, estamos 

menos motivados aqui em considerar de maneira mais detida os meandros do projeto em 

questão e sim alguns aparentes detalhes que pudemos captar no desenrolar da oficina 

supracitada.  

O que nos chamava a atenção, e também sobre isto conversávamos com Higino 

Tuyuka, era a evitação que alguns conhecedores demonstraram momentos antes das 

atividades propostas. “Não são nossos lugares tradicionais”, ponderaram homens tukano, 

desana, pira-tapuia e tariano, pertencentes a quarta e quinta geração que habitam atualmente o 

baixo Uaupés. Os contornos gerais da ocupação do seu baixo curso, cuja foz no rio Negro está 

já em um ponto relativamente próximo da cidade de São Gabriel da Cachoeira, remetem ao 

início do século XIX6, época na qual grupos tukano e alguns de seus cunhados teriam re-

ocupado uma região de vazio demográfico causado, principalmente, pela escravização e 

extermínio de populações arawak, segundo Wright (2005). Ao dizerem que não se tratava de 

seus lugares tradicionais, os conhecedores pareciam não somente aludir para este quadro mais 

geral de ocupação da região. A fala denotaria algo mais, por assim dizer: as distintas 

motivações que os conduziram desde um ponto mais a montante até o baixo curso do rio 

Uaupés.  

É neste sentido que o esforço mais geral desta comunicação será o de tentar precisar 

algumas das (sócio) lógicas envolvidas nos deslocamentos efetuados, principalmente por 

grupos tukano que vêm ocupando esta região. Interessa-nos, sobretudo, compreender como a 

proliferação de etnôminos, as alternâncias no desempenho de papéis rituais e a presença de 

xamanismo maléfico (feitiçaria) se atualizam por meio de um jogo complexo entre o 

agnatismo hierárquico interno e as redes de aliança política nessa situação específica. De uma 

maneira mais geral, também se trata de uma tentativa de compreensão de algumas maneiras 

possíveis de ocupação do espaço a partir do que formula, principalmente, L. Cayón, ao dizer 

que “parece existir una lógica regional para resolver la contradicción[formulado pelas 

próprias etnografias?] entre la distribución real de las unidades sociales y la idea de um 

																																																													
6 Como pode ser brevemente demonstrado em Rodrigues 2012. 
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espacio ordenado según la propiedad patrilineal del território que define su ocupacion 

ideal.” (Cayón 2012: 169) (colchetes nosso).Em suma, o esforço pretendido é o de ir além da 

usual separação entre ideal e prática que permeia os modelos etnográficos propostos para o 

noroeste amazônico. 

Nesse caso, ao tratar das transformações do parentesco, invariavelmente, aspectos 

aparentemente mais vinculados ao que seria próprio de uma política tukano vêm à tona. Isto, a 

nosso ver, demonstra que no alto rio Negro parentesco e política não podem ser tomados 

como termos dicotômicos. Neste sentido, quando abordamos, por exemplo, fenômenos 

relacionados à constituição das redes de aliança (mais próxima ao domínio da política?), 

temos notado que no cenário rionegrino a afinidade, de alguma forma, é a continuação da 

consanguinidade por outros meios. E aqui as narrativas de origem são bastante elucidativas, 

pois só põem em cena certos pares de germanos para, ao final da era mítica, transformá-los 

em cunhados preferenciais. Isto é, a linguagem do agnatismo hierárquico, que opera a 

diferenciação entre “irmãos maiores” e “irmãos menores”, irá ser suplementada por um 

novo tipo de relação, que supõe a troca de irmãs entre cunhados. Assim, no que exploramos 

abaixo, política e parentesco - tal qual uma fita de Möbius -, operariam segundo uma lógica 

de convergência, conexidade e continuidade. 

*** 

“Tragam um [mapa] do Rio de Janeiro, pois nós viemos de lá”, propôs o tukano Pedro 

Meirelles, morador de Ananás, aos antropólogos assessores e à especialista em 

geoprocessamento durante a revisão dos mapas das comunidades.  Pedro M. falava sobre as 

rotas de transformação dos ancestrais da humanidade e,assim como outros conhecedores 

também o fizeram, retomava o tema presente nas narrativas tukano envolvendo as viagens 

míticas de uma anaconda ancestral que se inicia no Lago de leite (local de fermentação e 

preparo da futura humanidade e “(in) diferenciação” primordial), localizado na bacia de 

Guanabara na cidade de Rio de Janeiro.  

A saga, que inclui paradas sucessivas em várias Casas de transformação7, culmina 

com a humanidade tendo emergido através de um buraco existente na laje da cachoeira de 

Ipanoré (médio Uaupés). Contam as narrativas tukano que após um grande ciclo de 
																																																													
7	Nestes pontos de parada, onde os ancestrais dançam e cantam, também ocorrem uma série de transformações 
formadoras, por assim dizer, da humanidade, como a aquisição de bancos e cuias, a ingestão do cipó caapi 
(Banisteriopsis caapi) e o aparecimento das várias línguas dos povos do uaupés. Também são estabelecidas as 
prescrições de trocas matrimoniais com a regra da exogamia linguística, por exemplo. 	
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transformações, os coletivos humanos são alocados em seus respectivos sítios neste eixo 

jusante-montante de acordo com sua ordem de nascimento, do primogênito ao caçula - a 

sequência de irmãos nascidos que orienta a organização patriclãnica hierárquica rionegrina - e 

de acordo com a parte do corpo da cobra ancestral que cada grupo ocupava (da cabeça até a 

cauda)8.Vale notar que nas narrativas os brancos também emergem da cachoeira de Ipanoré. 

Contam que com os diversos grupos prontos para fazer sua história, a cobra ancestral, após 

ter gestado, transportado e situado todos os pamiri-masã (“gente da transformação”), 

submerge definitivamente nas águas do mesmo Uaupés.  

Os Tukano teriam ocupado, desde então, a margem direita do rio Papuri, um afluente 

do Uaupés em seu médio curso, à altura do igarapé Turí. Por lá viveram e se multiplicaram 

até um deslocamento generalizado em sentido contrário a partir deste igarapé - cujo nome, 

nîri-yaa, é traduzido por “igarapé da expulsão” 9. Ou seja, rio Uaupés abaixo até o rio Negro, 

onde deságua, ou para o rio Tiquié, um de seus afluentes, estes deslocamentos tukano pelo 

Uaupés são históricos e persistentes e, de alguma forma, opostos ao deslocamento jusante-

montante primordial, a subida de rio efetuada pela anaconda mítica.  

 É neste sentido que consideramos os relatos tukano do baixo Uaupés como ponto de 

partida (e ponto de vista) para se compreender, em um possivelmente contínuo processo de 

fissões e/ou fusões de coletivos, algo propriamente relacionado à produção do parentesco (e 

da política) tukano. Pois se nas narrativas de origem a subida do rio pela anaconda mítica 

refere-se aos processos de constituição de parentesco (pares de germanos que se tornam afins, 

diferenciação linguística e especialização político-ritual), os deslocamentos ocorridos em 

tempos da história política desses coletivos evidenciariam, por sua vez, processos que 

remetem a sua desconfiguração-reconfiguração. Ou seja, os deslocamentos produziriam 

realidades sociológicas,nas quais o parentesco seria permanentemente feito e refeito. 

Sobre as narrativas mito-históricas do noroeste amazônico, S. Hugh-Jones (1979) 

indica a existência de uma espécie de cronologia mítica nas narrativas barasana. Grandes 

ciclos, que envolvem a formação do universo em que seres primordiais e demiurgos ancestrais 

																																																													
8	 É preciso notar que na literatura regional (multiétnica, por assim dizer) há divergências nas narrativas de 
origem. O que retomamos aqui diz respeito às narrativas tukano.  
9 Os Tukano contam com cerca de 40 patriclãs hierarquizados entre si. Há variações neste número de acordo com 
as fontes. Ver uma compilação de listas contendo clãs tukano em Rodrigues 2012: 94ss. Há uma notável 
discrepância no número de clãs entre os grupos exogâmicos (os Tuyuka possuem cerca de 15 clãs), algo que 
parece relacionado ao crescimento demográfico próprio dos tukano, que conta atualmente com a maior 
população do rio Uaupés, cerca de 6 mil pessoas do lado brasileiro da fronteira e outros 6 mil no lado 
colombiano (ver dados em IPHAN/ISA/FOIRN 2013). 
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tentam povoar a terra10, são sucedidos por relatos acerca dos tempos mais recentes em que os 

grupos já habitam as malocas. As narrativas tukano também contam as histórias dos tempos 

antigos e uma série destas outras histórias em que genealogias são rememoradas e redes de 

parentesco são ampliadas no âmbito dos deslocamentos dos clãs, fundação e abandono de 

comunidades, por exemplo.  

As narrativas que aqui consideramos foram coletadas em forma de relatos concedidos 

por nossos interlocutores em sessões de trabalho conjunto e tratam, principalmente, de 

deslocamentos de coletivos tukano que desceram o rio e se estabeleceram no baixo Uaupés a 

partir do início do século XIX. As trajetórias de dois clãs tukano vêm sendo rememoradas a 

partir do interesse demonstrado por Maximiliano Menezes (Max Tukano11), ainda em 2009, 

em efetuar uma pesquisa com a colaboração de um estudante de antropologia com o objetivo 

de registrar a história de seu clã, os Inapé-porã, e sua comunidade de origem, Ananás12. Ao 

seu interesse inicial, parte do que se efetuou desde então foi uma série de registros de relatos 

acerca das histórias dos deslocamentos rio Uaupés abaixo (Rodrigues 2012). Por isto, não se 

trata de fixar mito e história a direções específicas no deslocamento ao longo do rio, mas, 

sobretudo, tentar perceber como o par montante/jusante pode ser bom para pensar a 

constituição de pessoas e de coletivos com relação a uma dinâmica socioespacial. 

Passemos, finalmente, a tentar circunscrever algumas formas de transformação do 

parentesco tukano entrevistos nos relatos de alguns moradores do baixo Uaupés sobre os seus 

deslocamentos. 

*** 

A tentativa aqui é a de inicialmente por em destaque uma aparente variação nos 

etnônimos de alguns clãs ou parte de clãs tukano como uma das expressões das 

																																																													
10 Concordamos com o argumento de Cesarino (2014) em “A voz falível – ensaio sobre as formações ameríndias 
de mundo” de que as formações ameríndias de mundo são fortemente marcadas pela falibilidade e dialogicidade 
demiúrgicas, algo também perceptível nas narrativas mitológicas rionegrinas (em referência à Coleção 
Narradores Indígenas do Rio Negro (NIRN)).  
11 Participante do movimento indígena rionegrino desde o fim da década de 1980, Max Tukano é o atual 
coordenador geral da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB). Licenciado 
em Políticas Educacionais e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), 
atualmente reside em Manaus. 
12	Vale dizer que ocorrem no alto rio Negro várias iniciativas de pesquisas colaborativas entre antropólogos e 
indígenas. A conclusão de cursos de pós-graduação em Antropologia Social por vários estudantes indígenas 
também deve ser destacada. Como ponderou Peggion em arguição exame de qualificação de doutorado de Junio 
(2015), já se faz necessária alguma “antropologia da antropologia no alto rio Negro”. Algo que não realizaremos 
nesta ocasião.	
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transformações do parentesco (e da política) tukano. Tomemos o exemplo dos Inapé-porã, clã 

do qual Maximiliano faz parte, que habitaram historicamente a comunidade de Ananás. 

Max Tukano no início de nossa pesquisa dizia que seu clã, embora fosse um dos 

primeiros, acabara se espalhando devido, sobretudo, a uma dispersão generalizada da 

comunidade de Ananás causada por um assassinato. Como pudemos demonstrar em outra 

ocasião (Rodrigues 2012: 74ss), um desfecho trágico, após uma briga de futebol, acabou 

levando um de seus moradores a óbito. As consequências do episódio, ocorrido no início dos 

anos 1990, são, contudo, perceptíveis até hoje. Atualmente com menos de cinco famílias, 

Ananás parece não ter mais o ânimo elevado de outrora e incapaz de promover grandes festas, 

como a descrita pelo naturalista Alfred Wallace em visita pela comunidade, em meados de 

1851 (Wallace 2004).  

A dispersão dos Inapé-porã é aventada por Maximiliano como um dos motivos do clã 

ter passado a ser reconhecido como de baixa hierarquia. Isto é, o assassinato ocorrido há 

pouco mais de vinte anos parece ter desestabilizado a base da convivência em Ananás uma 

vez mais, pois outros episódios envolvendo conflitos e abandonos já haviam ocorrido antes. 

Tal base até este período parece ter sido a co-residência continuada na comunidade de 

parentes agnáticos- dois clãs tukano, um de maior e outro de menor hierarquia - associada a 

uma rede de cunhados, homens de outros grupos exogâmicos (principalmente, desana) com 

quem trocavam esposas. Os Inapé-porã e seus irmãos menores, chamados de Sanapó-porã ou 

Duca-porã, tratavam-se, portanto, daqueles que, há cerca de cinco gerações, haviam deixado 

o igarapé Turí a montante e se deslocado ao baixo Uaupés. 

Maximiliano costumava afirmar que seus irmãos menores foram enviados para o 

baixo Uaupés a fim de pesquisar bons lugares para morar. O problema, segundo ele, é que os 

Duca-porã e/ou Sanapó-porã, de fato os primeiros a chegarem ao local, acabaram alçando a 

posição de tuxauas- chefes - nas relações estabelecidas com patrões brancos, missionários e 

outros agentes coloniais. Os servos a montante acabaram logrando a condição de chefes, 

ainda que esta chefia se relacionasse mais com a política travada com os não indígenas. Do 

ponto de vista do clã de Maximiliano, uma situação insustentável que só pôde ser reordenada 

quando os Inapé-porã também desceram o rio. Já a co-residência com os irmãos menores no 

baixo Uaupés teria resultado na indeterminação hierárquica pela qual os dois clãs de Ananás 

passaram a ser reconhecidos no interior do próprio grupo tukano ou por outros grupos 

exogâmicos: um único clã e de baixa hierarquia. Uma aparentemente contraditória dinâmica 
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parece operar aqui, com os irmãos maiores enviando seus servos e estes sendo reconhecidos 

como chefes nos novos territórios. Embora a descida dos irmãos maiores procure re-

estabelecer os princípios de chefia vinculados ao agnatismo hierárquico, alguns efeitos 

parecem ter sido incontornáveis, o que, por sua vez, explicaria parte do interesse de 

Maximiliano em registrar outra versão com a ajuda do antropólogo.  

Ao traçar a trajetória recente de seu clã, Maximiliano parecia, assim,recontar em seus 

próprios termos as histórias de um lugar esvaziado após longa convivência de dois clãs 

tukano.Mas à medida que íamos cruzando as diversas fontes que nos falavam sobre Ananás, 

outros elementos tomavam forma. Embora Maximiliano fizesse um esforço considerável a 

favor de alguma autoridade ao seu clã, por exemplo, quando dizia que era preciso evidenciar 

sua importância hierárquica, parecia cada vez mais acertada a possibilidade de não apenas 

dois clãs, mas outros coletivos terem habitado Ananás. Nossa sugestão (Rodrigues id.), 

inclusive, é a de que a comunidade se configuraria como uma espécie de “ponto de parada” 

para diversos coletivos em trânsito entre territórios a montante e a cidade de São Gabriel da 

Cachoeira, já no rio Negro. Por sua vez, somos levados a pensar que talvez uma das 

características entre aqueles que habitaram o baixo Uaupés seja exatamente a variação nos 

nomes, designados ou auto-atribuídos, e as posições hierárquicas que se vinculam a esses. Por 

isto não nos parece fortuito, além de aos irmãos menores serem atribuídos dois nomes – 

Sanapó ou Duca –, o próprio Inapé-porã dizer respeito a um apelido geralmente traduzido 

como “filhos (porã) de uma formiguinha preta (Inapé)”. 

Se controvérsias quanto à natureza de grupos remetem a temas envolvendo chefia e 

disputas por nomes entre os Tukano, falemos então de outros prováveis moradores do baixo 

Uaupés, os descendestes do chefe maior dos Tukano - Waûro. Nas listas em que os cerca de 

quarenta clãs tukano são dispostos em uma escala decrescente entre chefes e servos, Wauro 

sempre está no topo. Chefe maior inconteste entre os tukano, sua trajetória é intrigante. O 

leitor deve-se lembrar que os tukano têm no Turí igarapé seu lugar tradicional. Pois bem, 

contam as narrativas que uma grande dispersão ocorrera após um fratricídio entre Yu’pûri-

Waûro e Ye’pârã. O motivo? Wauro andava descontente com o crescimento do grupo de seu 

irmão mais novo, Ye’pârã. Ocorre um duelo e Ye’pârã, líder de um grupo que cresceu mais 

rápido, acaba matando Yu’pûri-Waûro, até então o maior chefe dos tukano. Por sua vez, os 

descendentes de Yu’pûri-Waûro, os Wauro porã (“filhos de Wauro”) são mencionados em 

alguns registros disponíveis (Andrello 2006; Maia & Maia 2004; Neves 2000) como um clã 

de alta hierarquia que desceu o rio em direção à cidade de Manaus e Belém. 
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 Uma informação, contudo, aponta que esses Waûro porã não teriam todos descido o 

rio em direção ao mundo dos brancos. Na lista do antropólogo salesiano Bruzzi (1962: 85-86), 

eis que Waûro é anotado como morador de Ananás. Vale dizer que esta informação não foi 

citada por nós ou comentada pelos interlocutores durante a primeira incursão a campo.Mas 

algum tempo depois, quando retornamos a região após o fim da dissertação, Maximiliano 

passou a conjecturar ligações dos Inapé ao clã Waûro. Ou seja, de que os Inapé-porã possam 

ter sido diretamente ligados ao chefe dos clãs: como um grupo subalterno ou como parte dos 

próprios Waûro-porã que haveria se desmembrado e permanecido no baixo Uaupés. A 

história de Waûro e do fratricídio ocorrido rio acima, em passado distante, passava, assim, a 

conectar-se às narrativas que tratam de deslocamentos posteriores, seja para posicionar-se em 

linha com ela ou para estabelecer linhas alternativas. 

Se os temas envolvem brigas entre germanos e sucessivos deslocamentos, não nos 

parece fortuito também o fato do próprio igarapé Turí ser chamado de nîri-yaa, “igarapé da 

expulsão”. É preciso apontar também que nem todos os atuais clãs tukano são mencionados 

nas narrativas de origem já publicadas (Azevedo & Azevedo 2003; Maia & Maia id.). Ou 

seja, os clãs nominalmente apontados por estas narrativas formam, em sua totalidade, um 

conjunto reduzido de clãs se comparado aos cerca de quarenta clãs atuais. Tal discrepância 

talvez seja indicativa de um processo de proliferação e diferenciação de coletivos, por sua vez 

inseparável de um movimento de dispersão territorial. 

É neste sentido que, talvez, Max Tukano, ao reivindicar o pertencimento aos 

descendentes de Waûro, aponte para uma espécie de disputa virtual por chefia atrelada a 

apropriação de nomes. Ao que nos parece, ao longo da história, no baixo Uaupés, coletivos 

em movimento viram-se face à necessidade de lidar com tensões advindas da hierarquia 

agnática, tensões resultantes possivelmente de uma desestabilização da condição existente a 

montante. As falas e investidas de Maximiliano ilustrariam bem as estratégias Inapé-porã 

mais contemporâneas: reivindicar sua posição-condição entre os tukano apontando sua 

ascendência em direção a Waûro.  

Temos visto que do deslocamento efetuado pelos Inapé-porã emergem situações 

específicas em que o clã tenta alçar ou manter um status superior a jusante quando 

reivindicam o nome do chefe maior dos tukano. Mas, afinal, seriam os Inapé-porã Waûro 

porque desceram o rio ou desceram o rio porque são Waûro? A responder tal questão talvez se 

possa sugerir que aos movimentos espaciais de expansão ou contração corresponde o 

movimento do tornar-se, do devir. Neste sentido, os deslocamentos de grupos tukano talvez 
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indiquem que Waûro é menos um grupo fixo/materializado e mais uma condição/posição, que 

pode ser pleiteada em contextos de disputa com outros clãs. De toda sorte, a indeterminação 

de etnônimos talvez diga algo relacionado à própria socialidade tukano, na qual 

aparentemente condições/posições variam no tempo e no espaço. Afinal, eis o problema de 

fundo que Maximiliano estava a expressar: o nome Inapé-porã(um apelido traduzido como 

“formiguinha preta”) seria uma informação suficiente para situá-los no contexto geral dos 

grupos tukano? 

 

*** 

 

Sobreposição espacial e temporal de nomes de clãs e inversão/restabelecimento de 

posições de chefia foram temas tratados na última seção. A ideia agora é nos aproximar da 

expressão tukano mahkari wase para tentar apreender a dinâmica socioespacial correlata a 

esses processos. O esforço será o de demonstrar como mahkari, lugares habitados, e wase, 

“ao modo de escamas” e/ou soprado (se grafado uase) pode indicar uma lógica nesses 

deslocamentos diacrônicos. Em seguida, passaremos a considerar mais detidamente um 

aparente fortalecimento do poder do xamã, no caso, uma presença constante do xamanismo 

maléfico (feitiçaria) relatados em episódios envolvendo conflitos. 

Mahkari wase foi o que respondeu Maximiliano quando, via facebook, perguntamos 

se havia uma expressão em tukano para se referir às mudanças que tratávamos, ou seja, 

quando alguns parentes ou outras famílias mudavam das comunidades. O assunto fez parte de 

uma conversa que tínhamos sobre sua recente moradia em Manaus e a forma pela qual os 

tukano denominariam os deslocamentos efetuados rio abaixo, de acordo com ele, mahkari 

wase. 

Há uma tradução disponível proposta por Ramirez (1997) tomando-se os dois 

vocábulos que a compõem: mahkari é o plural de mahkâ, “lugar habitado”; wase, uma 

variação de wã’si, é traduzido por “em forma de escama”. Ramirez exemplifica o último 

vocábulo com a sentença “masí kasêro wase” = “pessoa de pele escamada”.Mahkari wase 

aproximar-se-ia, então, a “lugares habitados de maneira escamada” ou “lugares habitados em 

forma de escamas”.Neste caso, wase especificaria a relação entre lugares sucessivamente 

habitados por um mesmo grupo. A expressão mahkari wase, “lugares habitados de maneira 

escamada”,seria indicativa de aspectos específicos da dinâmica socioespacial relacionada aos 
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deslocamentos no eixo montante-jusante efetuados por alguns grupos tukano pelo rio Uaupés? 

Talvez sim. Nesse sentido, tratar-se-ia de uma forma especificamente tukano que parece 

compor o fluxo de pessoas e coletivos através destes “lugares habitados”. 

Levamos aquela tradução inicial para o campo e alguns moradores tukano da 

comunidade de São Pedro, também no baixo Uaupés, indicaram outra tradução para wase, 

qual seja, soprado ou estragado. Uma tradução possível no dicionário tukano-português de H. 

Ramirez quando a palavra é grafada uase. Por sua vez, soprado é condição daquele ou 

daquilo que foi alvo de ataque xamânico. Alguém ou um lugar soprado ou estragado denota 

um xamanismo maléfico que fora operado a partir da manipulação de um conjunto de 

fórmulas verbais ou utilização de plantas (veneno) com a finalidade de produzir doença. Mas 

o que aparece ocorrer é mais uma imprecisão de tradução a alguma aproximação entre seus 

significados.Afinal, escamado seria algo substancialmente diferente de soprado, ou não? 

Alterada ou não a adjetivação, mahkari, estes “lugares habitados”, talvez possa acolher ambos 

os atributos. Vejamos. 

 Mahkari wase, que, a partir de Ramirez (1997), traduzimos como “lugares ocupados 

ao modo de escamas”, pode ser uma metáfora para uma situação na qual coletivos ocupam 

vários lugares simultânea e sucessivamente, ou seja, diferentes partes do rio Uaupés, a 

montante ou a jusante. Como se verificou na história de Ananás a partir dos clãs Inapé porã e 

seus irmãos menores, os Sanapó ou Duca-porã, o clã de servidores desce o rio enquanto seus 

chefes permanecem; isto é, em dado momento um coletivo, no caso, dois clãs co-residentes e 

unidos por laços de agnatismo hierárquico, passam a ocupar dois lugares simultaneamente. 

Uma sobreposição temporal e parcial, por assim dizer, em termos da distribuição espacial de 

um mesmo coletivo13. Mas as referências a grupos e lugares soprados/estragados podem ser 

compreendidas de quais formas? 

Retomemos o que C. Hugh-Jones (1979) diz em sua monografia sobre os Barasana 

(também da família Tukano Oriental) a respeito dos cinco papéis hierarquizados - chefe, 

dançarino/cantor, guerreiro, xamã e servo - atribuídos a cada clã que, idealmente, compõe em 

seu conjunto um grupo exogâmico simples. A importância do modelo especializado vincular-

se-ia, sobretudo, àcriação de unidades menores elimitadas dentro de grupos exogâmicos com 

uma ampla disseminação geográfica ede população elevada. Por sua vez, papéis rituais 

essenciais para um grupo local são realizados de maneira individual e a posse de um não 

																																																													
13	Utilizo o termo coletivo aqui para referenciar um grupo social coeso e interdependente, como parece ser o caso 
dos clãs de Ananás em questão. 
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impede o indivíduo de possuir outro. Pois o sistema de papéis especializados perde a 

coerência quando ocorrem migrações e flutuações populacionais (idem: p. 62 ss).  

 Para o que temos notado no baixo Uaupés, uma situação em que a chefia, por vezes, se 

viu fortemente abalada, talvez o papel de xamã tenha ganhado destaque. Algo que 

comprovaria esta sugestão diz respeito a uma constante presença de relatos acerca de ataques 

xamânicos com desfechos trágicos. O episódio supracitado do assassinato ocorrido em 

Ananás, no início da década de 1990, teria sua causa em um feitiço lançado por um de seus 

moradores temporários. Indignado com o convite para se retirar da comunidade com sua 

família, um pajé desana advertiu que outras famílias também deixariam o local. Algum tempo 

depois, a destruição de todos os pés de açaí por um bando de araras foi interpretada pelos 

moradores como um sinal de mau agouro. Não demorou muito para que uma discussão 

aparentemente trivial durante uma partida de futebol resultasse no homicídio de um homem 

Sanapó por um morador Inapé. 

A presença no baixo Uaupés de grupos tukano envolve um quadro complexo em que a 

co-residência de alguns clãs conecta-se a uma rede de alianças com cunhados desana, pira-

tapuia e tuyuka, principalmente. Os dois primeiros os acompanharam nestes deslocamentos 

desde a montante e com os Tuyuka mantiveram-se como cônjuges preferenciais das mulheres 

de cada grupo (a moradia patrilocal explica a presença de mulheres tuyuka oriundas de grupos 

localizados a montante). Os relatos envolvendo acusações de feitiçaria talvez revelem um 

pouco das contradições envolvendo as alianças estabelecidas entre parentes agnáticos e afins, 

pois, ainda que o desenrolar envolva diretamente os parentes por laços de agnatismo 

hierárquico, o acusado de feitiçaria parece sempre se tratar do afim que ocupa o papel de 

xamã e, invertendo a moradia virilocal, estabelece-se na comunidade via ligação 

consanguínea com alguma mulher do lugar. Por outro lado, os relatos também identificam o 

xamã que descobre e devolve o feitiço como um destes cunhados potenciais (principalmente, 

desana) que com o pedido de ajuda deixa sua comunidade de origem vizinha e desloca-se em 

auxílio de seus cunhados. De toda forma, o afim xamã, ou o terceiro termo na relação entre 

irmãos maiores e menores, aparece tanto como parte da causa ou da solução de problemas 

vinculados à feitiçaria. 

No baixo Uaupés, um aparente campo aberto para disputas envolvendo papéis rituais 

de chefia se vincularia, a nosso ver, ao estabelecimento de relações sociais com potencial 

conflitivo em termos do xamanismo. Como também aponta C. Hugh-Jones (1979), com o 

tempo os papéis deguerreiro, chefe eservo teriam se enfraquecido e os poderes do xamã foram 

liberados. Talvez este “xamanismo sem controle” explique, em parte, o porquê das dinâmicas 
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socioespaciais no baixo Uaupés implicarem processos conflituosos em que lugares e grupos 

também passam a ser conhecidos como soprados. Uma configuração socioespacial bem 

específica que aludiria à outra tradução possível para mahkari wase, a de lugares/grupos 

soprados habitados/que habitaram no/o baixo Uaupés.  

 

Considerações finais 

 

Os relatos envolvendo acusações de feitiçaria talvez acene para o quão difícil parece 

ter sido gerar uma boa convivência entre coletivos  no baixo Uaupés. Se, como afirma C. 

Hugh-Jones (1979), papéis diferenciados e hierarquia cumprem a necessidade de criar coesão 

interna num ambiente que é hostil, as inversões e disputas ocorridas nos contextos aos quais 

nos reportamospodem, por sua vez, ter promovido  indivíduos e grupos a posições-condições 

muitas das vezes inauditas. Ou seja, frente à necessidade de se ocupar papéis de chefia e de 

xamã, um sem número de indivíduos parecem ter se lançado em um complexo jogo 

envolvendo a aquisição de nomes de chefes e manipulação de conhecimentos xamanísticos. A  

partir disso, talvez possamos compreender melhor a afirmação de Higino Tuyuka ao dizer que 

uma pessoa se torna outra quando se desloca. Estaríamos próximos a algo como “ao se 

deslocarem se fazem e se desfazem pessoas”? Neste sentido, copiamos abaixo um relato 

coletado junto a um velho desana de um clã de baixa hierarquia que nos dá mais pistas das 

muitas variáveis nestes processos:  
Acontece que nós indígenas quando chega o momento de se tornar moço, rapaz, 
nessa faixa etária, 14 a 15 anos, o pajé, o pai e o avô benze pra se tornar rapaz. Foi 
nessa época que Botea [nome de clã de chefes entre os desana] que andava por aqui 
aproveitou pra que todos aqueles rapazes que ele benzeu tivessem filhas mulheres 
com a intenção de que esses de clã de baixa hierarquia não crescessem muito. O 
Botea não estava gostando nada daquilo e ofereceu a iniciação com a intenção de 
fazer nosso clã parar de crescer. Isso deu efeito, esses rapazes iniciados casaram 
com mulheres tukano de Ananás e nenhum deles teve filho homem, só mulheres.  
Foi nesta época que nós praticamente acabamos. Mulher ia embora, casando, 
casando. Pelo menos um dos rapazes não tinha idade pra ser iniciado, ele escapou, 
não foi iniciado, é nosso avô. Meu pai faleceu cedo também e só teve dois homens – 
eu e este meu irmão que aqui também fala contigo (João Pedro – áudio gravado em 
maio de 2015). 

O relato do desana João Pedro, morador da comunidade de Matapí, é interessante por 

vários motivos. Trata-se do ponto de vista de um clã de baixa hierarquia, os Sipiá, que se 

deslocou desde o rio Papuri a montante acompanhando seus cunhados tukano – no caso, os 

Inapé-porã, o clã de Maximiliano, um dos clãs residentes em Ananás. Sua fala aborda a 

presença de um indivíduo pertencente a um clã de chefes dos desana, os Botea, que, em visita 



14	
	

ao baixo Uaupés, oferece sua expertise, digamos assim, para conduzir um ritual de iniciação 

masculina na comunidade. A proposta do chefe Botea é aceita e ele parece conduzir a 

iniciação com uma estratégia bem definida: assegurar que os rapazes iniciados não tenham 

filhos homens. A motivação do chefe Botea parece ser a de conter o crescimento dos clãs 

menores que, não mais em seu território tradicional, ganhava paulatinamente certa 

proeminência, tanto no interior do conjunto dos grupos desana, como entre os cunhados 

tukano e pira-tapuia do baixo Uaupés. O relato destaca que o chefe Botea triunfa em sua ação. 

De fato, todos os rapazes casam-se, mas somente filhas mulheres nascem dessas uniões. Ou 

seja, um grupo com muitas mulheres torna-se um grupo somente doador que tende a se 

espalhar com o tempo devido ao padrão de moradia virilocal. É interessante que a referência 

seja a um clã de chefes com um de seus indivíduos conduzindo um ritual de iniciação, tarefa 

teoricamente destinada a pajés. Embora não tenha sido possível esclarecer tal ponto junto a 

nosso interlocutor, duas possibilidades podem ser sugeridas.Talvez o homem desana pertença 

ao clã de chefes, mas possua também outro papel especializado – algo possível nas dinâmicas 

que envolvem este sistema - ou se trate de algum pajé incorporado ao clã dos chefes, e por 

isto também identificado como Botea.  

Ao que nos parece, o xamanismo aqui opera como guerra – conter o crescimento de um 

grupo rival garantiria a posição de um irmão maior. Mas que rivalidade seria esta? 

Aparentemente, aquela própria à dinâmica da hierarquia rionegrina: o tempo todo linhas de 

fuga estão sendo traçadas por aqueles à margem do sistema. Por isto, chefes podem ter se 

tornado xamãs poderosos ou xamãs podem ter se tornado grandes chefes. Se para manter 

posições hierárquicas vale lançar mão do xamanismo para bloquear esses movimentos, nos 

vemos novamente às voltas do parentesco, já que, ao invés de propiciar capacidades 

reprodutivas usuais, a iniciação dos rapazes desana levou nesse caso a uma prole 

exclusivamente feminina, isto é, ao fim do próprio parentesco. Entretanto, somente com 

outras incursões a campo e discussões mais amadurecidas este ponto poderá ser elucidado de 

forma mais aprofundada. 
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