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nos

visitada, vivem presentemente vinte e tres (23) Tribos, pertencentes à familia
de Unguas Tukano. Indicaremos abaixo seus nomes nos respetivos idiomas,
conforme os sinais gráficos da Convençâo Internacional, acrescentando entre

 parênteses 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 habitam
 a re giáo brasileiro-colombiana da bacia do Uaupés até as cabeceiras dos
Tiquié 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
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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 T sera
T e bd-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 Monteiro

oronha, lemos a seguinte:

o p, ( ^T° r l° Ucayarí [nome pelo qual até vinte anos atrás era geralmente denominado

rem r j 6 n ° S fi ue s ^° colateraes habitáo Indios das naqoes Uaupé, Coeuána, Que-
fj ai] ^^ ana ná, Cubeuana, Burenari, Mamamgá, Panenuá e outros. O gentio da naqáo

 e out^ ^ ern Um P ecl ueno 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

gaq a ^ ^ 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 ar tificialmente 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 rece P? ao fl e um civilizado importante) figura o oxtd bohá (cf. A Civili-
Ind

 tgena do Uaupés), que é a pedra cilindrica supra, preparada de um
A mh
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