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A TERMINOLOGIA DE PARENTESCO DOS fNDIOS 
WAPITXANA 

!NTRODUQAO 

EDSON SOARES DINIZ ( *) 
Museu Goeldi 

Os Wapitxana (Aruak) tal como os Makuxi (Kar lb J, 

com os quais convivem pacificamente, localizam-se na zona 
campestre do Territ6rio Federal de Roraima e, tambem, na 
Guiana (1). Sua popula~ao t& avaliada em cerca de mH ou 
mais individuos, em terras brasileiras. Estao esta.belecidos 
em grupos locais autonomos, em propriedades pastoris, cm 
povoados e na cidade de Boa Vista, nucleo urbano da. area 
e capital do Territ6rio. 

O contato com os brancos data, efetivamente, do seculo 
XVIII; embora desde a segunda metade do seculo anterior 
tivessem ocorrido penetr~oes nessa parte setentrional do 
pais. Sendo acessiveis ao convivio interetnico mais do que 
seus vizinhos e entao .inimigos Makuxi, desde cedo sofreram 
as conseqiiencias dessa aproxima~ao . . Nos dias de hoje a 
irreversivel dependencia esta grandemente aumentada e sua 
tendencia ie· acentuar-se sempre. 

De um modo generico, a pressao s6cio-cultural da socie
dade envolvente sobre OS WapitxA.na, e semelhante aquela a 

t * ) - Bolsista do Conselho Nacional de Pesquisas . 
( l) - Gillin (1948:804) assim res~e.: Wapishana (Warpeshana, Ma

peshana, Wapisiano, Ouapichane, etc..). Now located on the savannas 
of southern British .Guiana. Formerly, they occupied the basin of 
the. T acutu River (lat. 3", Ieng. 600 W.). Jn recent times they 
have invaded the plains of the middle Rio Branco ond absorded the 
Atorai and Paraviyana. 

• •· 
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que estao submetidos os Makuxi que habitam o Territ6rio 
Federal de Roraima (2), variando a situa~ao de contato des
de a . integra~ao relativa ate a total ambivalencia (Di~· 
niz, 1967) . 

Esta sucinta informa~ao restringe-se a terminologia de 
parentesco (3), como sugere o pr6prio titulo. Seu escopo 
visa ser menos uma pretensa contribui~ao, mais uma trilha 
de trabalho . 

Os GRUPOS-LOCAIS VISITADOS ( 4) 

As informa~oes aqui registradas foram obtidas em se
tembro de 1965, durante curta permanencia nos grupos-locais 

( 2 ) - Com referencia aos Wapitxana da Guiana, Butt (1965:85) assim 
se expressa : Situated on the South Rupununi Savanas, south of the 
Kanuku Mountains; they lived on either side. of the To.kutu River, 
extending westwards into Brazil. 

Estimated population in 1946 was 2,200 approx . They have 
mixed with .Taruma and Atorai Indians, so absorbing the last 
remnants of extinct tribes of the area . A few individuals still speak 
Taruma, which is closely reldted to ·wapisiana . There is strong 
Scottish admixture due to the settlement of the Melville family in 
the tlrea in the lt:iter part of the 19th century . 

A Roman Catholic Mission has its headquarters at Sand Creek. 
There are several air strips: Wichabai, Aishalton, etc. The 

area and people have been much affected by the cattle forming of 
the Rupununi Development Company. Balata and cattle are the 
3taple industries and the W apisiana, besides befng wages labourers, 
cowboys in particular, also own some cattle of their own. They 
ar61 the most prosperous, most progressive and best adjusted of the 
British Guiana lndiaru . 

( 3 ) - Dados fragmentarios encontram-se em Coudreau (1887) e Nimuen:. 
daju ( 1928') . Maior soma de informa~0es e apresentada por Her
mann (1146) que, baseada nos dados colhidos por Dom Mauro 
Wirth, apresenta uma terminologia de "primos" do tipo Eskimo 
(Murdock, 1949) e na primeira gera~ao ascendente identifica o 
irmao do pai com o irmiio da mae e ._ irma da mae com a inna 
do pai . Alguns de nossos informantes assim o fizeram, porem en
traram em contradi~ao ao fomecer outras categorias genea16gicas. 
Ainda e uma questao aberta para pesquisa mais demorada e que 
abranja maior nfunero de grupos-locais. 

( 4 ) - Alem de Barata e Serra da Mo!;a, estivemos em Pium ( 65 habi
tantes) e em Anta (52 individuos) . Entrevistas informais em 1964, 
1965 e 1966 sobre contato interetnico principalmente, foram feitas 
com moradores de propriedades pastorls, de povoados, de Boa Vista 
e dos grupos locais de Mai'acacheta ~ Jacamim . 
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BOLETIM DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDl; ANTROPOLOGJA, 34 

de Barata e de Serra da mo~a (5), ambos relativamente pr6-
ximos de Boa Vista . O primeiro delcs esta na "regiao do 
Taiano", junto da Colonia Agricola Coronel Mota, a mais 
pr6spera do Territ6rio. O segundo, no sope da serra do 
mesmo nome, na "regiao do Murupu", nas vizinhan~as dos 
aglomerados populacionais de Botina, Anzol e Passarao, onde 
vivem paraibanos e seus descendentes. Os primeiros ai che
garam em principios deste seculo. :msses dois aldeamentos 
indigenas saos mais bem servidos de transporte rodoviario, 
principalmente durante 0 periodo seco. 

Serra da Mo~a tern uma popula~ao de 116 pessoas ( 6) 
e Barata, 154. As casas distribuem-se de modo irregular. 
Sao retangulares, chao batido, cobertura de palha de burj
tizeiro, cercadas com esse ma~erial e mais freqiientemente 
com barro. O idioma corrente e o portugues, somente os mais 
velhos dizem entender e falar fluentemente a lingua nativa. 
Os nome pessoais sao no vernaculo e cada sobrenome cor
responde ao do pai. Com exce~ao de quatro familias nu
cleares de Barata que tornaram-se "crentes" (protestantes) 
em janeiro de 1965, todos se consideran1 cat61icos . Num e 
noutro grupo-local apenas ha familias elementares e a mo
mogamia e integralmente seguida. Os casais OU sao "ea
sad.os no cat6lico" ou "amigados". Em Barata, por exem·
plo, entre vinte e oito casais dezesseis estao incluidos no pri-
1neiro caso e os restantes no outro. Ha escola de alf abetiza
cao em ambas as aldeias. Em Barata teria iniciado em ,, 

1952 e em Serra da Mo~a em 1946. Nesta estavam matricu--
lados cinqiienta e cinco alunos e naquela cinqiienta e tres, 
destes treze sao f ilhos de brancos . 

A agricultura de subsistencia e' a principal atividade . 
0 metodo utilizado e a derruba e queima, 0 qual tambem e' 
empregado pelos civilizados. A venda de sua for~a de tra
balho, em servi~os bra~ais eventuais, contribui para o au-

( 5 ) - ~sses dois grupos-Iocais pertencem ao grupo dialetal Tipikearl, ha
vendo mais quatro.: Vapidiana Verdadeiro, Karapivi ou Karapili, 
Paravilhana e Aturaiu (Hermann, 1946: 129-130). 

( 6) - Praticamente ligados a Serra da Mo9a estao Truaru (48 pessoas), 
Moree go ( 34 individuos) e &errinba ( 11 babitantes), . ' 

" 
• 
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mento da renda oriunda da comercializac;ao de seus escassos 
produtos roceiros. Em suas pequenas roc;as de quatro ou 
Cinco "linhas" (25 m2, em media), trabalham OS familiares; 
fazem tambem a "troca de dia" ou "adjut6rio". Nestes, 
de carater coletivo, bebem caxiri ou cachac;a e a noite, quase 
sempre, ha bailes ao som de sanfonas e pandeiros. Tanto 
Barata como Serra da Moc;a possuem "tuxaua". O chefe 
atual daquela foi indicado por um dos ad.ministradores da 
Co Ionia Agricola Coronel Mota, alias, padrinho de uma ·de 
suas filhas. O representante do Servic;o de Protec;ao aos 
fndios, na epoca, conferiu-lhe a "patente", especie de nomea
c;ao, destituindo o entao dirigente. ~ste ha via substituido 
seu pai, mas contra ele era alegado que "tinha pouco zelo 
pela maloca e bebia muita cachac;a". 0 "tuxaua" de Serra 
Moga e substituto de seu cunhado e tio materno classifica
t6rio (7). Ambos esses chefes tern bastante experiencia 
com os brancos. O de Barata viveu cerca de dez anos em 
Boa Vista, tendo sido "cria" de uma das mais tradicionais 
familias de Roraima; o de Serra da l\foc;a, alem de ter sido 
garimpeiro quando j6vem, tamoo'm foi soldado do Exercito, 
em Manaus, durante tres anos. Os dois tern rudimentos de 
alfabetizagao e sao eleitores . 

ANALISE TERMINOLOGICA 

A terminologia de _parentesco dos indios Wapitxana clas
sifica todos os parentes em cinco geragoes. A primeira ge
ragao ascendente e do tipo fusao bifurcada. Assim, o irmao 
do pai e classificado como pal (rare) ea irma da mae como 
mae (raru)' enquanto 0 irmao da mae (ta:tai) e a irma do 
pai (nan) sao distintos d@Ies. Na gera~ao de "Ego" OS ter
mos de "primos" correspondem ao tipo Iroqu~s (Murdock, 
1949) . Os primos paralelos (urre; darucu, h. f.) sao in
cluidos na categoria de siblings. Os primos cruzados 
(naone; na:nerru, h.f.) sao referidos diversamente daqueles 

( 7 ) - A rela~ao de parentesco, de acordo com o inf ormante, e a seguinte : 
> 0 info911ante e filho da filha dp irmao p.o pai do marido de sua irma . 

-4-
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e correspondem a cunhado e cunhada. O irmao da mae e ~ 
irma do pai, por sua vez, sao classificados como sogro e 
sogra. Na segunda gera~ao ascendente e na segunda gera
c;ao descendente ha fusa~ de tenninologia. o pai do pai e 
a mae do pai sao designados pelos mesmos termos corres
ponden tes ao pai qa mae (dacurre) ea mae da mae (cucui). 
Os filhos e as filhas dos filhos recebem identicos designati
vos aos filhos e as filhas cias filhas (tcano). Na primeira 
gera~ao descendente, "Ego" classifica os filhos e as filhas 
do irmao ( dane) como os seus pr6prios, enquanto designa os 
filhos e as filhas da irma ( dane-quearro) com um termo que 
pode equivaler a genro ou nora. 

Examinando-se a terminologia de parentesco ref erida, ve
rifica-se a existencia de termos que podem abranger mais de 
uma posi~ao geneal6gica. Como exemplo cita-se a catego
ria ta:tai que, como foi visto acima, e aplicada. ao irmao da 
mae e extensiva ao pai da esposa . Dai evidenciar-se 'que oe 
Wapitxana classificam essas duas posi~oes geneal6gicas 
numa mesma classe de seus sistemas de rela<;5es. A estru
tura terminol6gica reflete uma dicotomia nesse sistema de 
rela~oes, dando-lhe a aparencia formal de um sistema de 
duas secqoes (Dumont, 1953) . . Por sua vez, tambe'mi fica. 
i.ndicada a existencia da troca direta (Levi-Strauss, 1949). 

LISTA DOS TERMOS DE PARENTESCO (8) 

1 . dacurre - pai do pai 
pai da mae 

2. cucui (9) 
- mae do pai 

mae da mae 

( 8 ) - Na transcri~aci dos termos de parentescos Wapitxana foram empre
gados simbolos com valores aproximados aos da ortografia da lin
gua portuguesa. A vogal que precede um ri e nesalizada. A d'ira
~ao ·e indicada com I: I depois da vogal. 

( 9 ) - Termo semelhante (koko) e usado pelos Makuxi (Diniz, 1965). , 
' • 
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DINIZ, E. S. - A TERMINOLOGIA DE PARENTESCO DOS INDIOS ... 

3. dare (IO) 

pa:pai 
4. daru 

ma:mai 
5 . ta : tai ( 1 1) 

6. anan (12) 

7. urre (13) 

8. arre 
9. darucu (14) 

10. arru 

11. naone 

12. ra: nerru 

- pai 
irmao do pai 
mae 
irma da mae 

- irmao da mae 
marido da irma do pai 
pai da espOsa 
pai do marido 

irma do pai 
espO.sa do irmao da mae 
mae da esposa 
mae do marido 

- irmao h.f . ) 

irmao (m.f.) 
irma (h.f.) 
irma (m.f.) 

filho da irma do pai 
filho do irmao da mae 
marido da irma 
irmao da esp:,~ 

irmao do marido 
filha da irma do pai (h. f.) 
filha do irmao da mae (h. f. ) 
esposa do irmao (h. f. ) 
irma da espc)sa 

( 10) - 0 possessivo un antecede os termos de referencia, por ex . : un-dare. 
Em alguns casos., a sflaba ni e intercalada entre o possessivo e o 
termo de referencia, por ex. : un-ni-urre ou un-ni-arru. Os termo~ 
pa :pai e ma:mai sao vocativos. 

( 11) - lgualmente imie-dacurre (h. f . ) e empregado para 0 sogro. 
(12) - ~sse mesmo termo e empregado pelos Makuxi (Diniz, 1965). Tam

bem imierru (h. f. ) e usado para a sogra . 
( 13) - Para irmao mais velho empregam tiamin ou ainda titerre (h. f. ) 

e tenerre (h . f. ) . Para irmao mais novo usam tiamin-sud ou 
daue-tiam (h. f. ) . 

( 14) - Para irma mais velha e irma mais nova empregam vivi e vivi-sud 
respectivamente. 

J' • 
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13. ticaro - filha da irma do pai (m .f.) 
filha do irmao da mae (m. f . ) 
espOsa do irmao (m. f.) 
irma do marido 

14. dane - filho 
filha 
filho do irmao (h. f.) 
f llha da lrmi (m.f. 

15 . dane-quearro (15) - filho da irma (h.f.) 
filha da irmi (h. f.) 
filho do irma o(m.f.) 
filha do · trmao (m.f .) 

16. denerru - esp&a do filho 

17. denerre ( t 6) - marido da filha 

18. tea.no - filho do filho 
filho da filha 
filha do filho 
filha da fllha 

19. daiare - marido 

20. diaiauru - espOsa 

(15) - Termo que pode ser cmpregado para genro ou nora. 
(16). - Ha, tambCm, o termo tiuanai (h.f.). 

' 
' -7-
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SUMMARY 

This report is an attempt to describe some of the 
features of the Wapitxana or Wapisiana kinship terminology. 
The data were collected in September, 1965, during few 
days in two Wapisiana villages (Barata and Serra da Moga), 
both not not very far from Boa Vista, capital of the Federal 
Territory of Roraima (Brazil). The Wapisiana (Arawak) 
are about one thousand people living in Roraima, they are 
inhabitants of this brazilian area and of Guiana as well . 

Today the Wapisfana culture and society are being 
greatly modified by the interethnic contact. The majority 
lives in Indians settlements and some are dispersed among 
the local people. Subsistence agriculture is still their main 
occupation . On the other hand, they exchange their labour 
to whites, for money. 

The Wapisiana kinship , terminology in tbe first 
ascendent generation is of the bifurcate merging type. 
Thus, the father's brother is classified with the father, and 
the mother's sister is classified with the mother, while the 
mother's brother and the father's sister are distinct of them. 
On the basis of cousin terminology the Wapisiana kinship 
is of the Iroquois type. Cross-cousins are ref erred by the 
same terms as the brother-in-law and sister-in-law. The 
father's sister and the mother's brother are classified as 
parents-in-law. Parallel cousins are classified like Ego's 
siblings. 

. ' . ' . . 
, 
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LIST OF KINSlilP TERMINOX.OC~ (17) 

1. dacurre 

2. cucui (18) 

3. dare ( 19) 

pa:pai 
4. daru 

ma:mai 

5. ta:tai (20) 

6. anan (21) 

7. urre (22) 

8. 
, 
arre 

9. darucu ( 213) 

FaFa/ MoFa 

FaMo/ MoMo 

Fa/ FaBr 

- lVJ:o/ MoSi 

-

MoBr/ FaSiHu/ 
WiFa/HuFa 

FaSi/ MoBrWi/ 
·WiMo/HuMo 

- ~J; (m.s.) 

Br (w. s.) 

Si (m.s.) 
10. 

, 
arru Si (w .s.) 

11. A naone FaSiSo/MoBrSo/ 
SiHu/WiBr /HuBr 

- FaSiDa (m. s. ) I 
12. ra:nerru MoBrDa (m.s.)/ 

' 

BrWi (m. s.) /WiSi 

(17) - In the transcription of Wapisiana kinship terms were used the 
symbols as in Portuguese approximateiy. The vowel before a n 
is nasalized. The vow.el lenght is I : I . The letters in a paren
theses (m. s . ) and (w . s.) signify, respectively, man speaking and 
woman speaking. 

( 18) - Similar term. ( koko) is used by the Makuxl (Diniz, 1965) . 
( 19) - The possessive un is user before the reference terms, i . e. , un-dare 

(my father) . In some cases, the syllable ni is intercalated between 
the possessive and the reference term, i.e . , un-ni-urre or un-ni-arru. 
The terms pa:pai and ma:mai are of address . 

l 20) - Alternate term is imie-ducure ( m . s . ) . 
(21) - The same term is used by the Makuxi (Diniz, 1965). .futemate 

term is imierru (w. s . ) . 
(22) - For elder brother is used tiamin or titerre (w.s.) and tenerre (m.s.). 

For younger brother is: used tiamin-sud or daue-tiam (m .. s-.. }. 
(23) - For the· elder sister and' yaunget! sister are' used. vi:Yi and' vivi-sud, 

respectively. 
r 

.. 
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13. tiacaro - FaSiDa (w .s.) 
MoBrDa (w .s. ) / 
BrWi (w. s . ) / HuSi 

14. dane - So/ Da/ BrSo (m . s . ) / 
SiDa (w .s.) 

15. dane-quearro (24) - SiSo( m.s . ) / SiDa (m .s. / 
BrSo (w .s.) /BrDa (m.s . ) 

16. denerru - Sowi 

17. denerre (25) -DaHu 

18. tcano - SoSo/ DaSo/ 
SoDa/DaDa 

19. daiare -Bu 

20. diauuru -Wi 

(24) - This term may be used for son-in-law and daughter-in-law . 
(25) - .The term tiuanai is also used (m .s.) . 

... 
• .-
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QUADRO I 

' A 
ESQUEMA DE PARENTESCO CONSANGUINEO WAPITXANA 

(Ego masculino) 

6 =-- 0 
2 

l-[ 
r--3 _ ___,3"---+-_...;.4 _ _.., 4 

~ 0 
9 • 10 

11 II II It 12 12 

0 
13 

~ 

1. dac'llrre 8. darucu 
2. 

, . 
CUCUl 9. naone 

3. dare 10. ra:nerru 
4 . daru dane 
5. ta:tai 11. 

6 . a nan 12. dane-quearro 

7. lirre 13. tcano 
•• . .. .. 

~ 
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QUADRO II 

ESQUEMA DE PARENTESCO CONSANGUfNEO WAPITxANA 

, 
(Ego feminino) 

6.- - 0 L-0 
2 I 2 

-o 0 
3 3 4 4 

0 
\ 10 

12 12 II II II II 

: ..) 

1 . dacurre 8 . 
, 
arru 

2 . , . 
CUCUl 9. naone 

3 . dare 10 . tiacaro 
4. daru 

11. dane 5 . ta:tai 
6. a nan 12. dane-quearro 
7. 

, 
13. tcano arre " .. 

... .. 
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QUADRO III 

ESQUEMA DE PARENTESCO AFIM WAPITXANA 

A. 

B. 
c. 
D. 
E. 

F . 

G. 

(Ego masculino e f eminino) ( * ) 

4 
=O 

0 

ta:tai 
a nan 
daiauru 

" ra:nerru 
" naone 

denerru 
denerre 

=Q/1:. 
B I 

3 

= 0 11= 
6 7 
F G 

I 
·-0 

A 8 

fl= 
4 0 

1. ta:tai 
2. a nan 
3. daiare 
4. " naone 
5 . tiacaro 
6. denerru 
7. denerre 

, 

=O 
E 5 

( * ) - Do ponto de vista do homem (letras) e da mulher (numeros). 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
                            www.etnolinguistica.org



.. 

...-. 



IJ/2~50 
L ' " '\ o ~ ....,~ .. ~ 

F4LANGOLA 

"•' 

, 

h11ptll9lu 
, 

I 

~. 

' .. 

I ,. 




