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o US10 DO PROPULSOR ENTRE AS TRIBOS DO ALTO 
' XINGU (1 ) 

Por 

EDUARDO GALVÃO 

O propulsor, ou palheta, para arremêsso de dardos ou 
de flechas, é uma arma de ampla distribuição na An1érica 
do Sul. Seu uso foi assinalado entre grupos indígenas, bis

- tóriooa ou modernos, da 1Colômbia, Venezuela, Equador, 
lleru, Chile, Argentina e Brasil (2). 

No Brasil, o uso do propulsor é regis.trado para os habi
tantes indígenas do Alto Amazonas, Alto Xingu e rio Ara
g11aia; existe evidência de sua utilização entre os Tapu1ias 
Orientais (3). Na região do Alto Amazonas, o propulsor foi 
arma de grande voga até o seculo XVIII quando caiu em 
desuso, substituído por outras armas como sugere Norden
skiõld (4), ou porque as tribos que dêle se utilizavam foram 
extintas. Nos rios Araguaia e Xingu, o uso do propulsor 
1>ersistiu até o século atual. Nestas regiões, porém, o propul
sor não serve a fins utilitários de caça ou de pesca, ot1 como 
arma de guerra. Sua função é cerimonial-desportiva; assim 
o "jogo dos Tapirapé" (5) entre os índios Karajá, do rio 
Araguaia, e o iawari das tribos xinguanas da "área do uluri" 
(6). Nesta área o jogo do iawarí é dos traços culturais mais 
característicos. 

No Alto Xingu, o propulsor é usado pelas tribos Waurá, 
Auety, Kamaiurá e Trumaí (7). A forma do propt1lsor, iden-

l) - Estas observações se referem diretamente aos fndlos Kamaiurá, habitan
tes do rio Culuene, um dos for madores do Xinga. Em 1947, foi organi
zada uma excursão etnográfica a esta região, por iniciativa do Museu 
Nacional e da l•'undação Brasil Central. Para uma nota. sôbre os resul
tados desta vlagern, ver: Carvalho, J. C. de Melo, Lima, P., e Galvão, 
E. Observações zoológicas e antropológicas na região dos t'ormadores 
do Xingú, l\1useu Nacional, ruo, 1949. 

2) - Métraux, 1949, passin1 ; Nordenskiold, 1924, p, 62. 
3) - .Métraux, idem. 
4) - Nordensklõld, idem. 
l\l - Krause, 19!1, p, 313; Ehrenreich, 1948 p. 46 . 

. 6) - Galvão, 1949, p. 47. 
'1) - Ateinen (1940, p, 284), limita a distribuição do propulsor no Rio Xingu, 

aos lndios Auety, Kamaiurá e Trumaf. Ehrenrelch (1940, p. 46), ta.a 
notar o uso do propulsor entre os fndios Karajá. do rio Araguaia, faz 
observação idêntica. com respeito a.os fndlos do Xingu. O autor de volta, 
ao Xlngu em 1900 colheu informações seguras de que o lawarr é praticado 
pelaa tribos Nahukwá, Kalapalo, Kuikuru além daa mencionadas acima. 

• 
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tica nas diversas tribos, é peculiar a esta região: a utili
zação, exclusivamente cerimonial-desportiva. O iawariamo
moáp, nome dado pelos Kamaiurá ao propulsor, é uma 
vareta de cerca de 70 cm. de comprimento, armada de um 
1>equeno esporão na extre1nidade distal e dispondo de uma 
empunhadura em f orm,a de tábua retangular de lados ligei
ramente côncavos (8). Um orifício nesta em·punhadura ser
ve de presa para o dedo indicador. O esporão, usualmente 
de madeira, é indentado obliquamente ao eixo longitudinal 
(la vare ta e prêso por um amarrill10 de fios de algodão. O 
esporão serve de apoio à extremidad·e inferior do dardo 
para o arremesso. O propulsor, exceto pelo esporão, é feito 
de uma só peça de madeira. U.m•a mistura de óleo de piqui 
e urucu dá-lhe uma pátina avermelhada. Os dardos que se 
t1tilizam para arremêsso com o propt1lsor, são fabricados 
de uma cana de ubá, o mesmo material usado para as fle
chas co.m.uns. A porita dêstes dardos é feita de uma pedra 
romha, engastada em um corte aberto na extremidade ante
rior da cana e aí fixada com um amarrilho de algodão reco
l>erto de grossa camada de cêra. o ·s dardos são algumas 
vêzes em·plumados; os canhões das penas são amarrados à 
l1aste do dardo, sem que sejam costurados como é habitual 
nas flecl1as. U1n côco de tucum - iawarí - furado de modo 
que a haste do dardo possa atravessá-lo, é prêso a meio 
comprimento da haste. Orifícios laterais são abertos então 
i10 côco para que prodt1za um: som sibilante quando o dardo 
é lançado. Este côco de tucum, o iawarí, dá nom·e ao dardo 
e ao jogo (9). Porém, como a emplumação, não constitui 
elemento essencial, pois observamos muitos dardos a que 
faltavam um ou ambos estes acessórios. 

O propulsor, como os dardos que lhe servem, tem, pelo 
menos atualmente, uso exclusivamente cerimonial-despor
tivo. K. von den Steine11 sugere que o propulsor tenha sido 
primitivamente uma arma de guerra ot1 de caça, porém, ao 
tempo de sua viagem já o seu uso era cerimo11ial (10). E' 
fora de dúvida que o propt1lsor, como a maioria dos traços 
básicos desta área, deriva de complexo amazônico de ampla 
difusão, a cultt1ra da Floresta Tropical. Entretanto ,a forma 
que o difere11cia do propulsor amazônico e daqt1ele regis
trado para os Tapuias Orientais; a complexidade e singula-

Informantes kala pa.lo acrescentam que êles e os Kuikuru aprenderam a 
jogar o iawarf com os Truma1. Os Mehináku são a.pontados como os únicos 
que não {la.bem jogar o lawari Os Kamaiurá Trumai, Auety e Waurl\ 
são consider ados os melhores jogadores. 

8) - Essa forma , corresponde na classificação de Montandon ao tipo "Macho" 
(Montandon, 1934, p. 398), ern que também é inclui do o propulsor ama.zO
n ico. O p ropulsor x inguano, diferencia-se dêste cm detalhes de estrutura. 

P) - Stcinen, 1040, p. 286, fa z a mesma observação. 
10) - Stelnen ,o;). clt., pp. 285, 404 e 416. 
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ridade do jogo a que se destina, aparentemente ausente 
entre as tribos amazônicas; sua difusão entre tribos repre
sentativas da cultura xinguana, são indícios que levam a 
crer que o propulsor em sua utilização cerimonial-despor
tiva seja um traço cultural desenvolvido localmente e de 
relativa antiguidade na área. Os Kamaiurá, tribo situada 
11a periferia setentrional desta área, descrevem-lhe a origem 
situando-a em, tempos lendários. Contam que ao tempo de 
Kwát e Iay, os gemeos filhos de Mavutxinin, o heroi civili
zador, o iawarl era conhecido apenas pelos Kawahyb tribo 
tida como muito "brava'' (11). Panhetá, líder ou l1erói dês
ses Kawahyb era o "dono do iawari". Kwát, um dos gêmeos 
Kamaiurá jogou o iawarí com o filho de Panhetá. Embora 
desconhecesse o manejo do propulsor, foi bem sucedido e 
matou o filho de Panhetá, acertando-lhe um1 dardo na ca
l•eça. Kawahyb opáp - os Kawahyb acabaram-se, co1nen
tam os Kamaiurá. Kwát trouxe o iawari para os companhei
ros de tribo e lhes ensinou o jogo. Estabeleceu, porém, que 
os dardos somiente poderiam ser atirados na altura da coxa 
dos adversários para evitar o que sucedera ao filho de 
Panhetá, isto é, golpes mortais. Na base desta lenda, os 
Kamaiurá se declaram os introdutores do iawarí entre as 
dem.ais tribos xinguanas. Uma posição evidentemente etno
c.êntrica que seria interessante comparar com a de outras 
tribos. 

Segundo os Kamaiurá, a época para a realização do 
iawari, antecede tradicionalmente a do kwaryp, cerimônia 
que se realiza por ocasião da desova do tracajá, entre os 
m·eses de agosto e setembro. Aliás, é também nesta época 
que têm logar outras cerimônias como o uruá, dança de 
flautas, o jakul, dança de máscaras e outras. Quando che
gamos ao acampamento Kamaiurá, nos primeiros dias de 
julho, já êles l1aviam decidido convidar os W aurá para 
disputar o iawarl em s.ua aldeia. Porém, Kutam.apy, o "ca-
11itão'' Kamaiurá, alegando a distância que os separava dos 
Waurá e desejoso que assistíssemos ao jogo, decidiu-se final-
1nente pelos Auety, cuja aldeia era mais proxima. Os dias 
que seguiram foram de intensos preparativos na aldeia Ka
maiurá. Enquanto as mulheres fabricavam farinha e massa 
para os beijus (brôa de mandioca), os jovens cuidavam da 
fabricação de dardos para o iawari. Os propulsores, até 
então guardados juntamente com outros pertences entre a 
~!!!'\ ' 1 ;i 

11) - Nimuendajd refere-se nos Oawahfb como um grande grupo tupi que teria. 
habitado o alto Tapajoz durante o seculo XVIII. dividindo-se mais tarde 
em vários grupos, entre êles os atuais Parintintin e Tupi-Cawahlb (Nl
muc:ndaj(i, 1948, p. 283). E' posslvel que os Ka\vahyb a que se refere a 
lenda Kamaiurá., sejam ês.tes do Tapajoz. Contudo, convém notar que os 
Kamaiurá. denominam de Kawahyb ás tribos reais ou imaginárias que ha
bitam a noroeste do Xingu e que muito temem como "bravas" • 

• 
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palha das paredes, também foram cuidados. A pintura an
tiga, de vermelh.o de urucu, foi raspada e substituida por 
nova. Outros tiveram, os amarrilhos do esporão renovados 
e uns poucos foram dados como imprestáveis, fabricando-se 
outros. Um simulacro de casa foi erigido no pátio da aldeia 
(ver prancl1a IX). Era uma.armação de bambu imitando um 
rancho de uma água, porém sem cobertura e outras paredes 
laterais que a fronteira ao pátio. Para êste rancho foram 
trazidas as flautas que então se utilizavam na dança do 
uruá (12). ·Os preparativos para o iawarí eram constante
n1ente interrompidos por outras solicitações, como a parti
cipação na dança do uruá, ou na luta corporal - huká-huká 
realizada quase que diàriamente e mesmo por afazeres quo
tidianos como a pesca ou idas e vindas às roças. Q11ando os 
propulsores e dardos foram dados corno prontos, tlm ca
lunga da altura de um homem, feito de folhagem amarrada 
com ernbira, foi armado em pé a um canto do pátio da aldeia. 
Diàriam.ente, pela madrugada, manhã, tarde e n0ite, a maio
ria dos homens. reunia-se para um "treino''. Formados em 
dois grupos, um dêles constituído exclusivamente de jove11s, 
JlOrém sob a liderança de um homem já maduro, opunha-se 
a 011tro em que dominavam indivíduos mais velhos. O "trei-
110" con~istia em dançar, cantar e atirar dardos aó calunga. 
Contudo, era comum reunirem-se alguns jovens a qualquer 
hora do dia para simples exercicio de arremêsso de dardos 

- ao calunga. Nestas ocasiões, os participantes mais ativos 
eram meninos que n1unidos de miniaturas de propulsores 
e dardos se divertiam.. · 

As notas abaixo, são do diário de campo e servem para 
ilustrar um treino formal: 

"16/6 - As três horas da madrugada de ontem, acorda
n1os com a cantoria do iawari (13). Duas fogueiras ilt11nina
vam o pátio da aldeia. Para os lados do pôrto, fora da aldeia, 
estava um grupo de jovens, armados de propt1lsores e dar
dos, que anunciava sua presertça com. gritos ag11dos e pro
}{>ngados. ~stes gritos eram respondidos por um outro grupo 
de homens mais velhos e meninos que no pátio da aldeia 
estavam formados dois a dois e também armados de pro
pulsores. Aguardavam os "visitantes", isto é, o grupo de 
jovens que já nos haviam indicado constituir a equipe ka
m aiurá. ~les figuravam agora como se fôssemos adversários 
Auety. Os "visitantes'' entraram na aldeia, formados dois a 

1') -Von den Stelnen refere-se frequentemente à casa das flautas, OJl rancho 
das festas, encontrado no pátio das aldeia.a xinguanas e que serviam para. 
abrigo de fla.ut8.8 e petrechos ceremQnials ou para a hospedagem de visi
tantes. (Stt!lnen, op. clt. p. 111-ltl&). 

13) - SchmJdt (1005, p. 418) reproduz cinco estrofea do .. canto do yauari. lato 
6, o canto do propulsor que tem o nome Inspirado na principal arma. guer
reira dos Auetõ". 
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dois, propulsores e dardos apoiados ao ombro. Colocando
se a alguma distância, mas defro11tando o grupo de "velhos" 
cantaram por algum, tempo até que a um grito de set1 líder 
cessaram as cantigas. O grupo dos velhos movimentou-se 
para próximo do calunga. Batidas de pé e pancadas dos 
propulsores de encontro aos dar~os marcavam o compasso 
da canção que entoavam. Após algum tem1po, formando uma 
única fileira, passaram a avançar e recuar fazendo o calun
ga de pião. Seguiu-se uma carga cerrada ao calunga, em 
que os jogadores com propulsores e dardos em posição de 
atirar figuravam arremêssos. A gritaria era i11fer11al, cada 
t1m porfiando por distinguir-se dos outros em evoluções, gri
tos e batidas de pé. Sob o com·ando de W avinahá que fun
cionava como líder do grupo, voltaram à formação inicial 
e os jogador~s, um• por um, passaram a atirar no calunga. 
Ao adiantar-se dos companheiros, o jogador evolui em cír
culos diante do calunga até armar o dardo no propulsor. 
Pronto, recua para avançar em seguida em ·marcha acele
rada e disparar o dardo. o· último a atirar foi Wavinahá, 
o líder do grupo, que o fêz, porém, com arco e flecha. Aos 
gritos de huhá ! huhá !, os "velhos'' voltaram a seu logar 
inicial, afastado do calunga. Aproximou-se então o grupo 
dos "visitantes". Takuni, um dos jovens dêste grupo, enfei
tado com um capacete de penas, adiantou-se dos demais 
para realizar em frente ào calunga um número de evoluções. 
Aproximava-se do alvo com o corpo todo curvado, dava vol
tas, pretendia atirar, recuava, tal como se estivesse medindo 
um inimigo. Algumas vêzes procedia como se estivesse êle 
mesmo esquivando-se de um arrem·êsso. Finalmente, dispa
rou o dardo atingindo o calunga. Um grito de todo o grupo 
saudou êste primeiro tiro.- Um a um seus companheiros 
atiraram ao calunga, dispensando, porém, as evoluções. Os 
1iros certeiros eram sempre aclamados. Após todos atirarem, 
o grupo avançou cerrado sobr.e o calunga. Gritavam -
Auety ! _ Auety ! e foi tal o entusiasmo e confusão que o ca
lunga foi d.errt1bado e pisado. Com isto encerrou-se a de
monstração, dispensando-se "visitantes" e "velhos". Alguns 
rapazes ainda ficaram no pátio, reunidos em tôrno de ra
humá, um individuo de meia ideade tido como o melhor can
tador da aldeia. Cantavam as mes.mas canções do iawarl. A 
estas canções seguiu-se um longo discurso por um dos capi
tães da aldeia e um convite às mulheres para que viessem se 
reunir aos cantadores ... " 

~stes treinos foram especialmente animados nos últim·os 
dias que precederam a partida de três jovens escolhidos para 
levar o convite dos Kamaiurá aos Auety. Na manhã da par
tida dêsses n1ens.ageiros, o "treino" foi mais elaborado que 

• 
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habitualm.ente. Os catorze jovens que formavam a equipe 
principal e que haviam figurado até então como "visitantes'' 
apresentaram-se muito ornamentados. O que mais chamava 
a atenção era a pintura corporal em que predominavam dois 
padrões: um, sôbre cam.ada de tijuco branco que recobria 
todo o corpo, das canelas ao pescoço, aplicações de carvão 
ou de urucu; outro, em que o verm1elho de urucu formava 
a camada base e sôbre ela desenhos a carvão .Além dessas 
pinturas· corporais, a indumentária incluía capacetes e brin
cos de pena em que predominava o amarelo e o vermelho, 
cintos e colares de conchas ou de m.içangas, uma ou mais 
cintas de fios de algodão, ou na cor da fibra, tingidos de 
urucu, joelheiras de fios de algodão e as habituais perneiras 
de e·m·bira (ver pranchas 1-XI). Três indivíduos, escolhidos 
como mensageiros., destacavam-se dos de1nais por uma pin
lttra especial de preto de jenipapo que fôra feita na véspera; 
desenhos geométricos cobriam-lhes as coxas, o tronco e os 
braços. As mulheres e jovens também estavam pintadas de 
vermelho de urucu, porém como de habitual com muito me
nos elaboração que os homens. Como nos treinos anteriores 
a equipe de jovens distanciou-se para fora da aldeia, retor
nando em· formação e postando-se frente ao grupo de "ve
lhos". Após todos terem atirado ao calunga, reuniram-se as 
duas equipes no centro do pátio da aldeia. Kutamapy, o ca
pitão Kamaiurá, sem outra ornamentação que um cinto de 
m.içangas e armado de sua carabina Winchester 44, demo
rou-se a passear entre os dois grupos e ocasionalm,ente diri
gia-se a um ou oufro indivíduo. Chamou a dois dos mais 
jovens, postando-os a uma distância de cêrca de vinte me
tros um do outro. A cada um dêles foi entregue um feixe 
de varas. Enquanto um dos meninos armava o propulsor 
e preparava-se para atirar, o outro ergueu o feixe de varas 
utilizando-o como a um escudo. O oponente atirou-ll1e o dar
do em direção às pernas. Coube ao que se defendia a vez 
de atirar enquanto o adversário ocupava posição defensiva 
por trás do feixe de varas. Um· velho substituiu um dos 
n1eninos, enquanto o outro era também substituído por um 
dos "visitantes". A distância entre os advérsários foi redu·
.zida a cêrca de seis metros. Os propulsores, porém, foram 
deixados de lado, atirando-se qs dardos à mão desarmada. 
Para atirar, o indivíduo recua alguns passos para avançar 
em marcha acelerada e disparar a distância m.uito próxima 
do adversário (vez prancha V). Os tiros são dirigidos sem
pre abaixo da linha da cintura. O indivíduo que se defende· 
adelgaça-se por trás do feixe de varas que utiliza ocasional
mente como apoio para saltar. O feixe de varas, porém, tem 
que pe_rm·anecer vertical, imóvel e não pode ser erguido do 
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chão (ver pranchas VII e VIII). A esquiva do tiro cabe ex
clusivamente ao corpo. Alguns demonstrando sua destreza 
reduziram o número de varas do feixe (comparem-se pran
chas VII, VIII e XI). Apesar de disparados à mão desarmada 
11ns poucos dardos que atingiram o alvo deixaram equimo
ses. Após cêrca de uma hora de jogo, Tawapy, o líder dos 
"visitantes'', encerrou o jogo simulando un1 tiro com arco 
e flecha .O's grupos se dispersaram enquanto as m·ulheres 
traziam beijus e panelas de cauim (mingau de mandioca) 
1>ara o pátio. Os três mensageiros, pareát, na linguagem 
krunaiurá, equipados de rêdes de dormir, arcos e flechas, 
remos e um1a provisão de farinha e beijús tomaram a dire
ção do porto. Muita gente os acompanhou até parte do 
caminho. A viagem seria feita atravez os inumeros canais 
que ligam as lagoas dessa região. Calculava-se que alcan
çariam a aldeia at1ety na tarde dêsse mesmo dia, a menos 
que os canais estivessem muito secos e não perJllitissem boa 
navegação. Em três dias estariam de volta juntamente com 
os Auety. Mas ao fim dêsse periodo chegaram apenas os 
mensageiros. Ainda longe anunciaram-se com gritos de cha
mada e foi grande a azaf am·a na aldeia. Logo que aponta
ram no caminho, todos que estavam no pátio retiraram-se 
para junto ou para o interior de suas casas. Cl1egados os 
11areát, dois dêles dirigiram-se para suas casas, enquanto 
o terceiro adiantou-se sozinho para o centro do pátio. Le
vava apenas o remo. Aramaní (14), um dos líderes Kamaiu
rá foi a seu encontro1 conduzindo dois bancos. Após saudar 
o pareát, Aramaní descançou-o do remo,. fê-lo se~1tar-se, 
e com êle travou conversação curta e bastante formalizada, 
retirando-se então. Aproximaram-se os demais companhei
ros, principalmente os jovens, generalizando-se a conversa 
sôbre as peripecias da viagem, notícias dos Auety, etc. Exi
l1indo um pedaço de embira onde havi.am• quatro nós e sinal 
de um quinto já desfeito, o pareát afirmou que os Auety 
chegariam à aldeia kam.aiurá dentro de quatro dias. A tarde 
o pareát teve os braços escarificados para "tirar o cansaço 
da viagem". Durante os dias de espera a vida na aldeia 
prosseguiu como de habitual. Não se realizaram 1nais trei
nos para o iawarí, porém- o jogo era a conversa de toda 
hora. O pare.át era constantemente solicitado a mostrar a 
emhira para esclarecimentos das dúvidas sôbre o dia de 

• 

16)- Desde os primeiros treinos havíamos notado Aramanl sempre ativo Um·· 
pando o pé.tio da aldeia. Indagando de sua função, apontaram-nos sua 
mulher mais velh& (possuia duas) como a. "dona do iawa.ri". Não pude
mos estabelecer com precisão tanto esta função con10 o mecanismo de 
sua transmissão. Contudo ficou claro que Aramanl tinha como encargos, 
cuidar do pá.tio durante a realização do lawari e fornecer a farinha. e 
beijus no dia do jogo. Embora a mulher tosse apontada como "dona.•. 
toda a iniciativa partia de Ara.ma.nf. 

• 
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chegada dos Auety. Ao entardecer elo quarto <lia, ouviram
se gritos distantes logo traduzidos cor110 antlnciando a che
gada dos Auety. Os três pareát, ornamenta11do-se com capa
cetes de pe11as, brincos ,colares, etc., fora111 os ú11icos a 
adiantar-se até o pôrto para recebê-los. Algum tempo após, 
dois dêles retornaram à aldeia para buscar presentes de fari
npa e beijús que levaram de volta para os Auety. Panelas 
ele cauim. e muitos beijus foram transportados por um 
grupo de n1ulheres para uma clareira próxima onde os Auety 
serian1 recebidos f ormalmer1te. Arama11í, em sua ft1nção de 
cuidar do pátio, limpou-o de pedaços de pau 011 de pedras 
e providenciou para a colocação de dois feixes de lenha e 
palha para as fogueiras de iluminação. Cêrca das sete horas 
da noite os Auety chegara1n à clareira onde se demoraram 
até as nove horas. Os "capitães'' kamaiurá permaneceram· 
na aldeia, cabendo ao pareát chefe e à es1)osa de Aram-aní, 
a "dona do iawari'', a iniciativa de receber os Auety. Pouco 
<lepois das nove horas da noite, os Auety entrara111 na aldeia 
Kamaiurá. A frente do pequeno grupo - os At1ety somam 
apenas 28 indivíduos - segt1ia1n os jogadores do iawairi 
que se destacavam dos demais pela pi11tura corporal, se1ne
lhante à usada pelos Ka1naiurá. O líder dêsse grupo, era o 
próprio capitão Auety, que em contraste co1m• os demais 
trazia o corpo pintado de fuligem negra e u111 capacete de 
penas brancas. A equipe auety foi postar-se junto à casa de 
Aramaní enquanto os jovens k:amaiurá reunian1-se em fren
te à "casa das flautas" no ot1tro extremo do pátio. Enquanto 
os At1e·ty cantava1m. e danç~van1, os :KAmaittrá reuniram 
seus dardos amarra11do-os dois a dois para entregá-los a t1m · 

de seus pajes. i!:ste, munido de um cigarro, submeteu cada 
1>ar de dardos a um processo de defumação. Terminado o 
tratamento dos dardos pelo pajé, a equipe ka1nait1rá mar
chou em direção ao calunga entoando as canções q !1e habi-:
tt1alme11te ca11tava1n durante os treinos. Takuní, aco1npa
nhado de dois jovens, evol11iu diante· do calunga. Segt1iu-se 
a demonstração de tiro ao calunga. l{utamapy, o capitão 
l\_amaiurá, saudou com t1111 tiro de sua carabina (15), a 
boa pontaria. de seu fill10 quando êste acertou um dardo no 
calunga. Aliás, todos os lideres karn-aiurá exibiam suas ar-
1nas, carabinas ou arcos e flechas. Terminada a demonstra
ção da equipe kamaiurá, os Auety to1naram posição frente 
ao calunga e repetiram-na em todos os detalhes. Com isto 

. encerrou-se a exibição das equipes. Bancos fora1n trazidos 
para o centro do pátio e aí reuniram-se os capitães ka-

lõ) - Estas cara.binas são a propriedade de maior valor dos Kama.iurá.. Kuta.
mapy possula apenas duas balas e sua. intenção ao fazer fogo foi a de 
assustar os Auety ,como êle próprio anunciou. · 

1 
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n1aiurá e o capitão e dois outros indíviduos auety. Após 
fumar e conversar por algum tempo (16), retiraram-se os 
capitães kamaiurá, ficando os Auety a conversar por algum 
tempo com alguns Kamaiurá. Não se pode dizer que ambos 
os grup.os confrater11izassem; _predominava o for111alismo e 
excessiva preocupação dos Kamaiurá em obsequiar os visi
ta11tes com beijus, cauim1 e cigarros. Retirara1n-se finalmen
te os Auety para um bivaque que havia1n estabelecido na 
clareira, próximo da aldeia. 

A noite foi de potico dormir. Reunidos no terreiro da 
aldeia, a maioria dos rapazes ka1naiurá aí ficou a cantar 
e ·conversar. Nestas conversas, os assuntos prediletos eram 
comentários sôbre o pequeno número dos Auety, sua pro
palada pobreza de roças de mandioca, ou então, imitações 
grotescas dêsse ou daquele jogador auety. Kutamapy e os 
demais cabeças de cada residência Karnaiurá produziram 
longos discursos em que advertiam os jovens para se abster 
de relações sexuais e de se alimentar de peixe, restrições 
que violadas trariam derrota e insucesso 11a disputa do 
iawarí. Panelas de cauim passavam de mão em mão . . Ao 
aµianhecer~ a maioria dos jovens kamaiurá esta,ram na 
''casa das flautas", onde se ocupavam em retocar a pintura 
(ver prancha VI), ajustar as cintas, joell1eiras e demais or
natos. Quando estavam todos prontos, reuniram,...se para 
ttma exibição de tiro diante do calunga. Os Auety a1lare
ceram pouco após, tomando posição em frente à casa de 
Aramani. Os l{amaiurá tornaram a exibir-se diante do ca
lunga, seguidos pelos Auety. Kutamapy, o capitão l{amaiu
rá, armado de arco e flecha dirigi11-se com. dois meninos 
1>ara o extremo do pátio. Conduzidos por seu capitão, dois. 
meninos auely ton1aram posição no extremo oposto. Os capi
tães ergueram seus arcos e flechas como se os fossem, dis
parar. Kamaiurá ! l{amaiurá ! gritou Kutama;py, logo res
pondido çorn igual ênfase por seu oponente, Auety! Auety! 

Foram trazidos dois feixes de varas e entregues aos 
1neninos. Enquanto um dos meninos auety tomou posição 
atrás de um dos ·feixes, seu adversário kamaiurá preparou
se e atirou-lhe um dardo. O Auety tomou a ofensiva e assim 
se repetiram m:uitos tiros, sendo os meninos estimulados 
Ilelos respectivos capitães e demais assistentes. O canto de 
ambas as equipes acompanhava a demonstração. O capitão 
auety tomando de um propulsor e dardos, tomou o logar 
de um de seus meninos. O menino kamaiurá den1onstrou 
certa hesitação e medo, porém, instigado pelos companheiros-

16) - A roda dos fumantes é uma. lnstttutção tradicional no Xingu. Quase todu 
· as tardes os lideres de uma. aldeia. trasem seus bancos para o centro do 

pá.tio e a.f ficam a fumar e conversar. Visitantes são ha.bltua.lmnete con
vidados a participar da roda. 
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ajeitou-se finalmente por trás do feixe de varas. O capitão 
auety atirou-lhe um dardo rasteiro e com pouca força. As 
duas equipes que até então se haviam mantido afasta das,. 
aproxim:aram-se deixando entre si um estreito corredor 
para onde foram levadas as varas, colocadas agora a uma 
distancia de seis metros, um feixe do outro. Nilo, o filho 
de Kutamapy, tocou um Auety com a ponta do dardo, enca
minhando-se os dois para junto das varas. Nilo foi o pri
meiro a atirar, seguindo-se o Auety. Ao mesmo tempo outro 
Kamaiurá desafiava novo adversario. Nestes duelos, o que 
<lesafia tem a primazia do tiro inicial. Os pares de adver
sarios se revezam, porém não se mantêm constantes durante 
todo o decorrer do jogo. Ao contrário dos treinos, os arremês
sos dt1rante o jogo se caracterizam! pela violência do golpe, 
a ponto de quebrar as varas do feixe que serve de escudo. 
A habilidade do contendor que se defende está em desviar 
para o lado oposto ao do arremêsso visto que o feixe não 
é suficiente para protegê-lo inteiramente. Não raro, o ati
rador finta e com um golpe de pulso dispara o dardo em di
reção diversa daquela que tomara inicialmente por alvo. 

Um dos tiros de Nilo atingiu o adversário na coxa. Os 
membros da equipe auety cercaram im-ediatamente o com
panheiro, ao mesmo tempo que os jovens kamaiurá carre
garam sobre o grupo adversário, envolve·ndo-o completa
n1ente. Desfeita a melée o Auety atingido, retirou-se co
xeando para onde estavam seus companheiros não partici
pantes do jogo. O iawari prosseguiu por umas duas horas 
sem que nenhum outro· contendor fôsse atingido. O · jogo 
foi interrompido. Nilo, dirigiu-se para o Auety a quem 
atingira e o convidou para novo duelo. O Auety relutou e já 
a rapaziada kamaiurá comentava que êle estava com medo. 
Conduzido por Nilo e com certa dificuldade no andar o 
Auety postou-se atrás do feixe de varas. Ao carregar sôbre 
êle, Nilo sofreou a carreira tocando-lhe apenas de leve com 
a ponta do dardo. O Auety tom.ou a ofensiva e procedeu da 
1nesma forma. Encerrou-se o iawarí desfazendo-se as 

• equipes. 
Os Auety reuniram-se todos junto à casa de Ara1naní, 

sentando-se os líderes em bancos que êste ofereceu. Juruká 
e sua irmã, ambas esposas de Aramaní, depositaram em fren
te ao capitão auety uma grande panela de cauim. :6!ste, to-
1nou de um propulsor e dois dardos, quebrou-os e depositou 
os pedaços sôbre as bordas da panela. Tawapy, o líder dos 
jovens kamaiurá durante o jogo, fêz o mesmo e ajoelhando
se junto à panela, iniciou longa arenga de inflexão lamen
tosa (ver prancha XII). Juruká, sua irmã e as mulheres 
auety choravam e repetiam constantemente o refrão -
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Auety opáp .. . Auety opáp ... "acabaram-se os Auety" (ver 
prancha XIII) . Terminada a arenga, Tawapy repetiu-a no
vámente, desta vez junto ao capitão auety que também cho
rava. Quando Tawapy findou ~ua arenga e cessaram os 
.prantos, os pareút (me11sageiros) (17) kamaiurá aproxima
ram-se do li der auety, dêle recebendo presentes; o pa.reát 
c-hefe, um colar de conchas, os dois outros, uma tesoura e . 
um facão. Por sua vez, os pareát presentearam o Auety 
com panelas de cauim. Seguiu-se-uma dança de que parti
ciparam todos os membros da equipe auety e ·duas mulhe
res kamaiurá. Enquanto se dançava, Tawapy reuniu os 
pedaços de propulsores e dardos quebrados e dêles fez uma 
11equena fogueira. Terminada a dança, os Kamaiurá e Auety 
se reuniram em grupos aparte para uma refeição em que se 
consumiu grande quantidade de beijus e de cauim. Ara
maní e suas duas esposas estiveram muito ativos servindo 
a uns e outros. Após o repasto os Auety reuniram toda a 
tralha e presentes e retiraram-se para u.rna casa kamaiurá 
cujo dono e ocupantes estavam ausentes .. Aí ficaram até o 
sol amainar retirando-se então da aldeia e tomando o cami
nho do pôrto. Viajariam ainda para o acampamento da 
Expedição Roncador-Xingu, porém teriam que pousar em 
meio do caminho. A sai da receberam m~is beijus e farinha. 

Na aldeia kamaiurá foi grande a animação nesse dia. 
À noite houve muita cantoria no pátio da aldeia. O jogo, 
as atitudes e a própria linguagem auety que é uma varie
dade de tupi-guarani, porém muito mais nasalisado que o 
kamaiurá, era o assunto obrigatorio de todas as conversas. 
Era plano dos Kamaiurá descer para o acampam.ento da 
Expedição Roncador-Xingu, porém como os Auety tivessem 
1nanifestado proposito idêntico adiaram a· viagem. Disse
ram que viajariam somente após os Auety tere.m, se retirado 
do acampamento. ~sse fato chama a atenção por ser c~rac
rístico das relações intertribais dessa área. Os grupos tri
bais tendem a evitar-se reunindo-se apenas em ocasiões es
peciais como o iawarí e um.a outra cerimonia, o kwaryp (18). 
I>êsse ponto de vista, êste jogo aparece como algo mais que 
uma simples sobrevivência cerimonial a que se tivesse redu
zido o emprêgo utilitário do propulsor. 

Como já foi apontado, o iawari é u~a instituição 
peculiar a tribos representativas da cultura da "área ·do 
ulurí": Trumaí, Auety, Kaniaiurá e W aurá. Estas tribos~ 
como as restantes da área, não obstante partilharem de um 

JT) - Os pareAt não participaram do lawarl embora um dêles t'õsse dos que ma.ta 
se destacaram durante os treinos. 

18) - Referlmo-nos a. encontros que envolvem a maioria do grUPo tribal. Indl
Vfduos. especialmente 08 Jovens. ocaalonalmente visitam aldeias de outru
triboa. 

• 
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In·esmo denominador cultural comum, caracterizam-se em 
s11as relações por forte antagonismo e rivalidade que se 
traduzem em uma variedade de manifestações exceto a de 
agressão de fato. As tribos do Alto Xingu não movem 
guerra umas às outras. Seus inimigos tradicionais e ativos, 
J1oje como ao tempo de von den Steinen, são os grupos mar
ginais à área: Kajabi, Juruna, l{aiapó, Suiá e Xukahamãe. 
Os três ultimos, mais insistentes e atrevidos nos ataques, 
habitam o cerrado que envolve a mata das cabeceiras do rio 
Xingu. A atitude das tribos da "áreà do ulurí" é passiva, 
isto é, apenas de defesa às incursões ·de pequenos bandos 
daquelas tribos que ocasionalmente penetram em seu ter
ritorio e atacam as aldeias. 

A par da ausência de hostilidade ou agressão de fato 
entre as tribos do alto Xingu observa-se a exibição fre
qüente de atitudes de rivalidade. Um confronto destas ati
tudes com aquelas que se observam na realização do iawarl, 
sugere ser êste jogo uma das manifestações mais expres
sivas dessa rivalidade tradt1zidas porém em têrmos cerimo
niais-desportivos. Observa-se, por exemplo, que as aldeias 
estão situadas em locais distantes umas das outras e de 
aC'esso difícil; o encontro entre indivíduos de tribos dife
re11tes são raros e formais; visitantes esporádicos demoram
se muito pouco em uma aldeia estranha, em geral não mais 
que um dia; quando por circun~tâncias especias, grupos 
diferentes se reunem em, um mesmo local, a exemplo o 
acampamento da Expedição Roncad.or-Xingu, cada tribo 
instala seu acampamento aparte, limitando-se o contacto 
entre grupos a encontros ocasionais, de preferência entre 
indivíduos bilingües ou de ascendência mixta. Entre os 
demais, particularmente os capitães, predomina a atitude 
de evitar-se o encontro. No iawari, é flagrante o reflexo 
dessas atitudes: os Auety de1noraram-se na aldeia ka-
1naiurá apenas o tempo necessário à realização do iawari; 
durante a demora, acamparam fora da aldeia kamaiurá; 
sua recepção coube ·aos mensageiros, conservando-se os 
capitães kamaiurá na aldeia, onde à chegada dos Auety exi
biram ostensivamente suas armas; as conversações entre 
os líderes de ambas as tribos forani sumárias e formais; os 
Kamaiurá evitaram visitar o acampamento auety <19) • 

.1.») - Aproveitando a oportunidade única., eatlvemos no acampamento Auety e 
af demoramos bastante. Quando voltamOB à aldeia. k.amaiurá.. os jovens 
que estavam no pá.tio manifestaram o desagrado por essa visita. com muita. 
veemência.. Batiam em nossas costas e diziam que estavam "brabos•. 
Aproveitaram a. ocasião para dizer que oa Auety eram .. rulns", etc.. O 
mais interessante é que dois dêstes Jovens que haviam desempenhado a.a 
funçõe8 de parei.& (mensageiros) prometeram aos Auety que nós lhes dar 
r1amoa uma. infinidade de presentes. 
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Outra manifestação de rivalidade , é o marcado etno-

centrismo dos _ grupos xinguanos. São freqüentes as compa
rações evocadas pelos informantes para acentuar, quândo 
lhes é favor~vel, o cotejo numérico, uma produção .agrícola 
111aior, técnicas e uma séria de Julgamentos su.bjetivos como 
''bons", "amigos:', "trabalhadores" que definem. a tribo 
informa-nte é contrastam co.m "maus", "inimigos", "pregui
ços<;>iS" das tribos vizinl1as .Não obstante a afirmação de 
qualidades favoráveis, é evidente a insegurança da tribo 
i11formante manifestada sobretudo por ttm excessivo medo 
de ' Í eitiçaria da parte de. 011tras tribos. No iawari, os Auety 
foram cµmulados . de ,,presentes de farinha e beijos. Alega
ram os Kamaiurá .. que seus antagonistas não tinl1am roças 
- "estavam com fome", enquanto êles, Kamaiurá, tinl1am 
mandioca em ab·t1ndâ11cia. O peq11eno n.úmero de Auety 
e conseqüentemente iricapacjdade de reunir uma equipe de 

· jo·gadores jovens tal como os Kamaiurá, era objeto de repe
tidos comenlários desabo~adores. Aa falecer uma mulher 
kamaiurá, no dia imediato ·ao do iawari, correra1n logo 
rumores que .a morte tivesse sido causada por feitiçaria 
auety. Esta suspeita foi manifestada em discursos e 
ameacas. .. . 

EStas considerações, sumárias, e1n que se procura de
monstrar ser o iawari uma manifestacão de rivalidade inter-- . . . - .... 

· t:t·ibal embora -condicionad·a ·a têrmos cerim,oniais-despo.r-
tivos, ficariam, porém, incompletas sem uma referência a 
outra forma de CQID-J>.etíção desportiva xinguana, O hu/(á
Jruká. É . este uma luta corporal, comum a -todas as tribos 
da área e praticàda quas~ que diàtiame_nte nas aldeias. É 
tradicional um jóvem visi~ante_ lutar o huká-hiiká c·om os 
jovens da tribo· ou aldeia .que vi-si ta. A competição é, porém, 
individual ·e independente de arranjos prévios ou época 
apropriada. Regula-se pela iniciativa individual e é ao pres
tigio do indivíduo qu~ beneficia. Falta-lhe o conteúdo ceri
monial simbólico do iawari, podendo ser considerada como 

. ttm,a atividade simplesmente desportiva. Além disso, o 
iawari se distingue do huká-hul<á por ser uma empreitada 
coletiva. A iniciativa e sua realização depende diretamente 
da ação dos líderes das divers.as ald.eias e de entendimentos 
formais entre êsses líderes. Os preparativos para sua reali
zação obedecem a um calendário tradicional e exigem a 
colaboração e participação ativa de toda a aldeia: os jovens 
que o disputam, os demais que assistem a êstes nos tr_einos 

-e as mulheres que fabricam um excesso- de farinha e beijus 
~ para consumo coletivo e presenteamento. As equipes que 

se defrontam repr~sentam a tribo, sendo sugestivas as 
exclamações de desafio e as lamentações na derrota. O 
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simbolismo guerreiro é evidente nas cargas e exibições que 
precedem ao jogo, no arremêsso de dardos, nos propulsores 
e dardos que são quebrados e queimados e nas arengas e 
lamentações da tribo perdedora. O iawa.rí assum.e desta 
maneira, um caráter coletivo, intertribal, enquanto o huká
huká permanece uma competição no níivel individual. 

Como já foi apontado, a co.mplexidade e singularidade 
de ocurrência dessa forma de competição levam a crer seja 
o iawari uma instituição desenvolvida localmente, e, como 
tal, funcionalmente adaptada às exigencias culturais dos 
grupos em questão. A ausência de agressões de fato entre 
tribos imediatamente vizinhas, a atitude de defesa passiva 
às incursões de grupos estranhos, são indicativas de que 
hostilidades abertas não são culturalm,ente sancionadas. A 
par disso, porém, é evidente a rivalidade e insegurança que 
,Jominam as relações intertribais. A propria feitiçaria que 
poderia funcionar como válvula de escape à rivalidade, 
acreditamos, exista mais como suspeita que procedimento 
institucionalizado. Poder-se-ia, então, aventar que o iawarl 
funcione como um mecanismo estabilizador de relações in
tertribais. Estabilizador por canalizar as atitudes de rivali
dade e tendências agressivas para uma expressão social e 
culturalmente sancionada - uma competição desportiva 
simbólica de atividade guerreira. 

l\iluseu Nacional 
Rio de Janeiro 
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SUMMARl' 

The Indian tribes which inhabit the headwaters· of the 
Xingu river, State of Mato Grosso, show a marked hom.o
:geneity in their m·aterial culture. From this point of view 
they constitute a culture area, the u1luri area. Among the 
traits distinctive of the area, there is the ceremonial use of 
the spearthrower in a warlike game. The iawari. as the Ka
n1ai urá, a tupian speaking trihe, calls the game, is disputed 
ar1nually and always involves the competition of two tribes. 
The game described in this paper refers to an iawari dispu
ted by the Kamaiurá and Auety. 

The W aurá, Trumaí, N ahukwá, Kalapalo and Kuikuru, 
other tribes of the area also engage in the game. 

The game proper consists in throwing darts with a blunt 
stone point at the legs (from the tighs down) of an adver
sary. This one def ends himself with a shield-like b11nch of 
poles, which cannot be moved from the point in the ground 
where it rests and does not cover completely the body of 
the player. A point is counted when the individual receives 
a direct impact. He is out of the game. Tl1e tribes were 
represented in the game reported by two teams of young 
1nen, and the game took place after a period of intensive 
training. A dumm.y was then used as a target for the darts. 
The Kamaiurá took the initiative of the iawari and sent 
messengers to the Auety village to invite them for the game. 
The Auety carne after five days and camped outside the 
Kamaiurá village. Their arrival was quite formal and there 
"ras a considerable ostentation and gift giving on the part 
of the Kamaiurá. ln the evening bef ore and in the morning 
of the day of the game, both teams made a de1nonstration of 
shooting at the dummy. The actual contest was lost by the 
Auety; one of their representatives was the only one shot du
ring the game. A Kan1aiurá leader made long speeches, while 
the ~uety showed their grief with lamentations and te~rs. A 
pair of spear-throwers and darts were !broken. and later 
burned on a fire. Feasting and drinking of cauim (manioc 
soup) followed. The Auety left the Kamaiurá village a few 
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hours after the game was over. At their departure they 
received many gifts of food (m,anioc bread and ~anioc 
flour). · 

Despite the homogeneity of their material culture and a 
good deal of intertribal visiting, the tribes show in their 
relation a marked rivalry, manifested in various ways, but 
never coming to the point of open agression or war. The 
traditional enemies of these tribes are such groups as · lhe 
Kajabí, Juruna, Kayapó and Suiá, which live outside the 
area and occasionally. raid the upper Xingu village. 'The 
rivalry altitude manif ested duri11g tl1e iawari indicates tl1is 
game as an expression of such attitudes channeled into cere
monial terms. 

Tl1e iawari distinguisl1es itself from another f.orm of 
intertribal competition, tl1e hukâ-huká, a form of wrestling, 
because while this is an individual affair, the iawari requi
res full participation and cooperation of the members of one 
village. The point is stressed that the ia1vari functions as 
a mecha11ism for the cha11neling of rivalry an(t a-ggressive
ness into a socially and culturally sanctioned expression. a 
warlike game. ' 
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EDUARDO GAtVÃO Prancha 1 

.Durante os treinos, os arremessos são feitos à mã,o desarmada. O dardo 
a'ti·avessou o feixe de varas aue serve de escudo e atingiu a coxa do 
adversári9. Usuahnente o nú1n.ero de varas é maior; neste caso o jogador 

procura demonstrar sua perícia utili:ando,.-se de um feixe reduzido. 

Foto E. Galvão 

J 
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l 
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Aspecto de um treino. 

Foto E. Ga lvão 
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T rês jovens auety iniciam o jogo com uma demonstração de dança guerreira e de tiro ao calunga. Ao fundo, a 
equipe kamaiurá junto ao simulacro de "casa das flautas". F oto E . Galvão - Cortezia do Museu Naciona l. 
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A equipe auety prepc:: rã-se p'-lra é1 demonstração de tiro ao ca!unga. Foto E. Galvão 
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Atitude de arren1esso. Foto E. Galvão - Cortezia do Museu Nacional. 
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EDUARDO GALVÃO Prancha VI 

Dentro do simulacro de "casa das flautas", dois Ka1naiurá aux.iliam-se na 
pintura de corgo que vão usa r no iawarí. 

Foto E. Galvão 
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Pr~nch~ VII 

. . 

Protegido pelo feixe de varas, um jove111 katnaiurá to1na posiç~o defensiva, 

:B1oto E. Galvão 
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. ., 

Atitud·e .. de defesa. Jogador auety. 
Foto E . Galv ão 
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...... 

. A equipe karnaiurá. ;\o fundo, a "casa das flautas". 
• 

"Foto E. Galvâ·::J 

• 
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Jooador kamaiurá esquivando~se a um arremêsso. 
Foto B. Cal \'âO - Cor t ezia do ~Iuseu ::-.7acion ai. 



EDUARDO GALVÃO Prancha XI 

• 

J.\titude de defesa. 
l!"'oto :m. Galvão 

, 

j 



Tawapy. líder kamaiurá, faz o discurso da derrota diante du equipe auety. 'Foto E. Gatvãu 

• 

• 
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Junto à panela de cauim, sôbre a qual foram quebrados o:s propulsores e dardos, 
derrota. 

a equipe auety choi:a, lamentando a 
Foto E. Galvão 

~ -
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Propulsor e dardo usados no iawarí. 
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