
Cole~ao Estudos Brasileiros 
vol. 29 

Dire~ao de: 
Aspásia Alcantara de Camargo 
Juarez Brandao Lopes 
Luciano Martins 

Gl7le 

79-0086 

Ficha catalográfica 

CIP - Brasil. Cataloga~ao-na-fonte 
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ. 

Galvao, Eduardo, 1921-1976. 
Encontro de sociedades: indios e brancos no Brasil / 

Eduardo Galvao; prefácio de Darcy Ribeiro. - Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, ·1979. 

(Col~ao Estudos brasileiros; v. 29) 

Bibliografia 

1. Antropologia social - Brasil 2. Etnologia - Brasil 
· l. Título 11. Título: Indios e brancos no Brasil 111. Série 

CDD - 301.2981 
572.981 

CDU - 39(81) 
572(81) 

EDITORA PAZ E TERRA 
Conse/ho Editorial: 
Antonio Candido 
Celso Furtado 
Fernando Gasparian 
Fernando Henrique Cardoso 

Eduardo · Galvio 

ENCONTRO DE SOCIEDADES: 

• 
1ndios e brancos no Brasil 

.... 

Paz e Terra 

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

Extraído de volume disponível em 
http://www.etnolinguistica.org/biblio:galvao-1979-encontro



-.. -

Cerimónia anual do "kwaryp" que, se realmente constitui oca
siao formal de reuniao das várias tribos da área, representa excelen
te ponto de partida para o estudo da difusao de traeos culturais. 

Publicado anteriormente: 
Publ. Avulsas. Museu Nacional. Río de Janeiro. 5:31-48. 1949. 
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O USO DO PROPULSOR ENTRE AS TRIBOS 
DO AL TO XINGU 1 

O propulsor, ou palheta, para arremesso de dardos ou de fle
chas, é urna arma de ampla distribuicao na América do Sul. Seu uso 
foi assinalado entre grupos indígenas, históricos ou modernos, da 
Colombia, Venezuela, Equador, Peru, Chile, Argentina e Brasil 2• 

No Brasil, o uso do propulsor é registrado para os habitantes 
indígenas do Alto Amazonas, Alto Xingu e rio Araguaia; existe evi
dencia de sua utilizacao entre os Tapuias Orientais 3

• Na regiao do 
Alto Amazonas, o propulsor f oi arma de grande voga até o século 
XVIII quando caiu em desuso, substituido por outras armas como 
sugere Nordenskiold ", ou porque as tribos que dele se utilizavam 
foram extintas. Nos rios Araguaia e Xingu, o uso do propulsor per
sistiu até o século atual. Nestas regioes, porém, o propulsor nao ser
ve a fins utilitários de caca 'ou de pesca, ou como arma de guerra. 
Sua fupcao é cerimonial-desportiva; assim o "jogo dos Tapirapé" 

Estas observacoes se referem diretamente aos índios Kamaiurá, habitantes do río 
Culuene, um dos formadores do Xingu. Em 1947, foi organizada úma excursao 
etnográfica a esta regiao, por iniciativa do Museu Nacional e da Fundacao Bra
sil Central. Para urna nota sobre os resultados desta viagem, ver: Carvalho, J. C. 
de Melo, Lima, P., e Galvao, E. Observacoes zoológicas e antropológicas na re
giao dos formadores do Xingu, Museu Nacional, Río, 1949. 

2 Métraux, 1949, passim; Nordenskiold, 1924, p. 62., 
3 Métraux, idem. 
4 Nordenskiold, idem. 
5 Krause, 1941 , p. 313; Ehrenreich, 1948 p. 46. 
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entre os indios Karajá •. do rio Araguaia, e o iawari das tribos xin
guanas da "área do uluri" 6 • Nesta área o jogo do iawari é dos tra
eos culturais mais característicos. 

No Alto Xingu, o propulsor é usado pelas tribos Waurá, Aue
ty, Kamaiurá e Trumaí 7

• A forma do propulsor, identica nas diver
sas tribos, é peculiar a esta regiao: a utilizacao, exclusivamente ceri
monial-desportiva. O iawariamomoáp, nome dado pelos Kamaiurá 
ao propulsor, é urna vareta de cerca de 70 cm. de comprimento, ar
mada de um pequeno esporao na extremidade distal e dispondo de 
urna empunhadura em forma de tábua retangular ~~lados ligeira
mente cóncavos 8• Um orificio nesta empunhadura serve de presa 
para o dedo indicador. O esporao, usualmente de madeira, é enden
tado obliquamente ao ~ixo longitudinal da vareta e preso por um 
amarrilho de fios de algodao. O esporao serve de apoio a extremi
dade inferior do dardo para o arremesso. O propulsor, exceto pelo 
esporao, é feíto de urna só p~a de madeira. U ma mistura de óleo de 
piqui e urucu dá-lhe ·uma pátina avermelhada. Os dardos que se uti
lizam para arremesso como propulsor, sao fabricados de urna cana 
de ubá, o mesmo material usado para as flechas comuns. A ponta 
destes dardos é feita de urna pedra romba, engastada em um corte 
aberto na extremidade anterior da cana e aí fixada com um amarri
lho de algodao recoberto de grossa camada de cera. Os dardos sao 
algumas vezes emplumados; os canhoes das penas sao mnarrados a 
haste do dardo, sem que sejam costurados como é habitual nas fle
chas. U m coco de tucum - iawari - f urado de modo que a has te do 
dardo possa atravessá-lo, é preso a meio comprimento da haste. 
Orificios laterais sao abertos entao no cóco para que produza um 
som sibilante quando o dardo é lancado. Este coco de tucum, o ia
wari. dá nome ao dardo e ao jogo 9• Porém, como a emplumac;ao, 

6 Galvao, 1949, p. 47. 
7 Steinen (1940, p . 284) limita a distribuicao do propulsor no Río Xingu, aos 

indios Auety, Kamaiurá e Trumaí. Ehrenreich (1940, p . 46) faz notar o uso do 
propulsor entre os indios Karajá do río Araguaia, faz observacao identica com 
respeito aos indios do Xingu. O autor de volta . ao Xingu em 1950 colheu infor
macoes seguras de que o iawari é praticado pelas tribos N¡ihukwá, Kalapalo, 
Kuikuru além das mencionadas acima.• Informantes kalapalo acresccntam que 
eles e os Kuikuru aprenderam ajogar o iawari comos Trumaí. Os Mehináku sao 
apontados como os únicos que nao sabem jogar o iawari. Os Kamaiurá, Trumaí, 
Auety e Waurá silo considerados os melhores jogadores. 

8 Essa forma corresponde na classificacio de Montandon ao tipo "Macho" 
(Montandon, 1934, p . 398), cm que também é incluido o propulsor amazónico. O 
propulsor xinguano diferencia-se destc cm dctalhes de estrutura. 

9 Steinen, 1940, p . 286, faz a mesma obscrvacao. 
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nao constituí 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 
atu~lmente, uso exclusivamente cerimonial-desportivo. K. von den 
Ste1nen sugere que o propulsor tenha sido primitivamente urna 
arma de gu~rra o.u ~~caca, porém, ao tempo de sua viagem já o seu 
uso. e~a cenmonial ; .É f~ra de , dúvida 9ue o propulsor, como a 
matona dos tr~cos~ bas1cos é:testa area, denva de complexo amazóni
co de ampla d1fusao, a cultura da Floresta Tropical. Entretanto a 
forma que o diferencia do propulsor amazónico e daquele regist;a
?o para os Tapu~as Orientais; a complexidade e singularidade do 
JOgo a que se destina, aparentemente ausente entre as tribos amazó
n~ca~; s~~ difusao entre tribos representativas da cultura xinguana, 
sao 1nd1c1os que levam a crer que o propulsor em sua utilizacao ce
rimonial-desportiva seja um traco cultural desenvolvido localmente 
de ~elativa a.ntigüidade ~a área. Os Kamaiurá, tribo situada na peri
fena setentnonal desta area, descrevem-lhe a origem situando-a em 
tempos lendários. Contam que ao tempo de Kwát e lay , os gemeos 
filhos de M avutxinín, o herói civilizador, o iawari era conhecido 
apenas pelos Kawahyb tribo tida como muito "brava" ". Panhetá 
líder ou herói desses K~wahyb era o "dono do iawari". Kwát, u~ 
dos gemeos Kamaiurá jogou o iawari com o filho de Panhetá. Em
bora desconhecesse o manejo do propulsor, foi bem-sucedido e ma
tou o fiJho de Panhetá, acertando-lhe um dardo na cabeca. Ka
wahyb opáp~ - os Kawahyb acabaram-se, comentam os Kamaiurá. 
Kwát trouxe o iawari para os companheiros de tribo e lhes ensinou 
o jogo. Estabeleceu, porém, que os dardos somente poderiam ser 
at1rados na altura da coxa dos adversários para evitar o que sucede
ra ao filho de Panhetá, isto é, golpes mortais. Na base des ta len da 
os Kamaiurá se declaram os introdutores do iawari entre as demai~ 
t~ib?s xinguanas. Urna posicao evidentemente etnocentrica que se
na 1nteressante comparar com a de outras tribos. 

Segundo os Kamaiurá, a época para a realizacao do iawari an
tecede tradicionalmente a do kwaryp, cerimónia que se realiza por 

1 O Steinen, op. cit., pp. 285, 404 e 416. 
11 Nimuendajú ref~re-se aos Cawahíb como um grande grupo tupi que teria habita

do o alto Tapajós durante o século XVIII, dividindo-se mais tarde em vários gru
pos, entre eles os atuais Parintintin e Tupi-Cawahíb (Nimuendajú, 1948, p . 283). 
É possível que os Kawahyb a que se refere a lenda Kamaiurá, sejam estes do Ta
pajós. Contudo, convém notar que os Kamaiurá denominam de Kawahyb as tri
bos rea1s ou 1maginárias que habitam a noroeste do Xingu e que muito temem 
como .. bravas". 
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ocasiao da desova do tracajá, entre os meses de agosto e setembro. 
Aliás, é também nesta época que tem lugar outras cerimónias como 
o uruá, danca de flautas, o jakuí, danca de máscaras e outras. Quan
do chegamos ao acampamento Kamaiurá, nos primeiros dias de ju
lho, já eles haviam decidido convidar os Waurá para disputar o ia
wari em sua aldeia. Porém, Kutamapy, o "capitao" Kamaiurá, ale
gando a distancia que os separava dos Waurá e desejoso que as
sistíssemos ao jogo, decidiu-se finalmente pelos Auety, cuja aldeia 
era mais próxima. Os días que seguiram foram de intensos prepara
tivos na aldeia Kamaiurá. Enquanto as mulheres fabricavam fari
nha e massa para os beijus (bróa de mandioca), os jovens cuidavam 
da fabricacao de dardos para o iawari. Os propulsores, até entao 
guardados juntamente com outros pertences entre a palha das pare
des, também foram cuidados. A pintura antiga, de vermelho de 
urucu, foi raspada e substituida por nova. Outros tiveram os amar
rilhos do esporao renovados e uhs poucos foram dados como im
prestáveis, fabricando-se outros. Um simulacro de casa foi erigido 
no pátio da aldeia. Era urna armacao de bambu imitando um ran
cho de urna água, porém sem cobertura e outras paredes laterais 
que a fronteira ao pátio. Para este rancho foram trazidas as flautas 
que entao se utilizavam na danca do uruá 12

• Os preparativos para o 
iawari eram constantemente interrompidos por outras solicitacoes, 
como a participacao na danca do uruá, ou na luta corporal - huká
huká realizada quase que diariamente e mesmo por afazeres quoti
dianos como a pesca ou idas e vindas as rocas. Quando os propul
sores e dardos foram dados como prontos, um calunga da altura de 
um homem, feito de f olhagem amarrada com embira, f oi armado 
em pé a um canto do pátio da aldeia. Diariamente, pela madruga
da, manha, tarde e noite, a maioria dos homens reunia-se para um 
"treino". Formados em dois grupos, um deles constituído exclusi
vamente de jovens, porém sob a lideranca de um hornero já madu
ro, opunha-se a outro em que dominavam individuos mais velhos. 
O utreino" consistía em dancar, cantar e atirar dardos ao calunga. 
Contudo, era comum reunirem-se alguns jovens a qualquer hora do 
día para simples exercício de arremesso de dardos ao calunga. Nes
tas ocasioes, os participantes mais ativos eram meninos que muni
dos de miniaturas de propulsores e dardos se divertiam. 

12 Von den Steinen refere-se freqilentemente a casa das flautas, ou rancho das fes
tas, encontrado no pátio das aldeias xinguanas e que serviam para abrigo de flau
tas e petrechos ceremoniais ou para a ho~pedagem de visitantes. (Steinen, op. cit. 
p. l l l-159). 
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As notas abaixo, sao do diário de campo e servem para ilustrar 
um treino formal: 

"16/6 - As tres horas da madrugada de ontem, acordamos 
com a cantoria do iawari 13

• Duas fogueiras iluminavam o pátio da 
aldeia. Para os lados do porto, f ora da aldeia, esta va um grupo de 
jovens, armados de propulsores e dardos, que anunciavam sua pre
senca com gritos agudos e prolongados. Estes gritos eram respondi
dos por um outro grupo de homens mais velhos e meninos que no 
pátio da aldeia estavam formados dois a dois e também armados de 
propulsores. Aguardavam os "visitantes", isto é, o grupo de jovens 
que já nos haviam indicado constituir a equipe kamaiurá. Eles figu
nivam agora como se fossem os adversários Auety. Os "visitantes" 
entraram na aldeia, formados dois a dois, propulsores e dardos 
apoiados ao ombro. Colocando-se a alguma distancia, mas defron
tando o grupo de "velhos" cantaram por algum tempo até que a um 
grito de seu líder cessaram as cantigas. O grupo dos velhos movi
mentou-se para próximo do calunga. Batidas de pé e pancadas dos 
propulsores de encontro aos dardos marcavam o compasso da can
cao que entoavam. Após algum tempo, formando urna única fileira, 
passaram a avancar e recuar fazendo o calunga de piaó. Seguiu-se 
urna carga cerrada ao calunga, em que os jogadores com propulso
res e dardos em posicao de atirar figuravam arrerr1essos. A gritaría 
era infernal, cada um porfiando por distinguir-se dos outros em 
evolucoes, gritos e batidas ·de pé. Sob o comando de W avinahá que 
funciona va como líder do grupo, voltaram a f ormacao inicial e os 
jogadores, um por um, passaram a. atirar no calunga. Ao adiantar
se dos companheiros, o jogador evolui em círculos diante do calun
ga até armar o dardo no propulsor. Pronto, recua para avancar em 
seguida em marcha acelerada e disparar o dardo. O último a atirar 
f oi Wavinahá, o líder do grupo, que o fez, porém, com arco e fle
cha. Aos gritos de huhá!huhá! os "velhos" voltaram a se.u lugar ini
cial, af astado do calunga. Aproximou-se· en tao o grupo dos "visi
tantes". Takuni, um dos jovens deste grupo, enfeitado com um ca
pacete de penas, adiantou-se dos demais para ·realizar em frente ao 
calunga um número de evolucoes. Aproximava-se do alvo com o 
corpo todo curvado, dava voltas, pretendía atirar, recuava, tal 
como se estivesse medindo um inimigo. Algumas vezes procedía 
como se estivesse ele mesmo esquivando-se de um arremesso. Final-

13 Schmídt (1905, p. 418) reproduz cinco cstrofes do "canto do yauari, isto é, o ean
to do propulsor que temo nome inspirado na principal arma guerreira dos Aue
to" . 
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mente, disparou o dardo atingindo o calunga. Um grito de todo o 
grupo saudou este primeiro tiro. Um a um seus companheiros atira
ram ao calunga, dispensando, porém, as evolucoes. Os tiros certei
ros eram sempre aclamados. Após todos atirarem, o grupo avancou 
cerrado sobre o calunga. Gritavam - Auety! Auety! e foi tal o entu
siasmo e confusao que o calunga foi derrubado e pisado. Com isto 
encerrou-se a demonstracao, dispensando-se "visitantes" e "ve
lhos". Alguns rapazes ainda ficaram no pátio, reunidos em torno de 
Tahumá, um individuo de meia idade tido como o melhor cantador 
da aldeia. Cantavam as mesmas cancoes do iawari. A estas cancoes 
seguiu-se um longo discurso por um dos capitaes da aldeia e um 
convite as mulheres para que viessem se reunir aos cantadores ... " 

Estes treinos foram especialmente animados nos últimos dias 
que precederam a partida de tres jovens escolhidos para levar o 
convite dos Kamaiurá aos Auety. Na manha da partida desses men
sageiros, o "treino" foi mais elaborado que habitualmente. Os ca
torze jovens que formavam a equipe 'principal e que haviam figura
do até entao como "visitantes" apresentaram-se muito ornamenta
dos. O que mais chamava a atencao era a pintura corporal em que 
predominavam dois padroes: um, sobre camada de tijuco branco 
que recobria todo o corpo, das canelas ao pescoco, aplicacoes de 
carvao ou de urucu; outro, em que o vermelho de urucu formava a 
camada base e sobre ela desenhos a carvao. Além dessas pinturas 
corporais, a indumentária incluía capacetes e brincos de pena em 
que predominava o amarelo e o vermelho, cintos e colares de con
chas ou de micangas, urna ou mais cintas de fios de algódao, ou na 
cor da fibra, tingidos de urucu, joelheiras de fios de algodao e as ha
bituais perneiras de embira. Tres individuos, ·escolhidos como men
sageiros, destacavam-se dos demais por urna pintura especial de 
preto de jenipapo que fora,feita na véspera; desenhos geométricos 
cobriam-lhes as coxas, o tronco e os bracos. AS' mulheres e jovens 
também estavam pintadas de vermelho de urucu, porém como de 
habitual com muito menos elaboracao que os homens. Como nos 
treinos anteriores a equipe de jovens distanciou-se para f ora da al
deia, retornando em fo&lllacao e postando-se frente ao grupo de 
"velhos". Após todos terem atirado ao calunga, reuniram-se as 
duas equipes no centro do pátio da aldeia. Kutamapy, o capitao ka
maiurá, sem outra ornamentacao que um cinto de micangas e ar
mado de sua carabina Winchester 44, demorou-se a passear entre os 
dois grupos e ocasionalmente dirigia-se a um ou outro individuo. 
.Chamou a dois dos mais jovens, postando-os a urna distancia de 
cerca de vinte metros um do outro. A cada um deles f oi entregue 
um feixe de varas. Enquanto um dos meninos armava o propulsor e 
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prepara va-se para atirar, o outro ergueu o feixe de varas utilizando
º como a um escudo. O oponente atirou-lhe o dardo cm direcao as 
p~r.nas . Coube ao ~~e se defe~dia a vez de atirar enquanto o adver
sano ocupa~a pos1cao defensiva por trás do feixe de varas. Um ve
l~o .subst1tu1u um dos meninos, enquanto o outro era também subs
tituid? por um dos "v!sitantes". A distancia entre os adversários foi 
reduz1da acerca ?e sets metros. Os propulsores, porém, foram dei
xa.do~ ~e lado, at1rando-se os dardos a mao desarmada. Para atirar, 
o 1~d1v1duo r~cua alguns passos para avancar em marcha acelerada 
e. d_isparar a distancia muito próxima do adversário. Os tiros sao di
rigidos sempre abaixo d~ linha ~a cintura. O indivíduo que se de
fende adelgaca-s~ por tras do fe1xe de varas que utiliza ocasional
mente como ap<;>to P.ar~ saltar. O feixe de varas, porém, tem que 
pe~manec~r vertical, imo~el e nao pode ser erguido do chao. A es
quiva do tiro cabe .exclusiva.mente ao corpo. Alguns demonstrando 
sua destreza !eduziram o numero de varas do feixe. A pesar de dis
pa~ados a ma? desarmada uns poucos dardos que atingiram o alvo 
~e1xaram,~qu.imose~; Após ~erca ~e - u~a hora de jogo, Tawapy, o 
hqer dos visitantes · ~ encerrou o Jogo simulando um tiro comarco 
e ~echa. Os grupos se ?isper~aram enquanto as mulheres traziam 
bt;_iJUS e pan~las de ca~im (m.1ngau de mandi~ca) para o pátio. Os 
tres mensag~1ros, parear. na hnguagem kama1urá, equipados de re
de~. de dormir, arco~ e ~echas, remos e urna provisao de farinha e 
be!JUS tomaram ~ direcao. do porto,. M ~ita gent~ os acompanhou 
at~ parte ~o camtnho. A viagem sena fe1ta atraves os inúmeros ca
nais q~e hgam as lagoas dessa regiao. Calculava-se que alcancariam 
a alde1a au~ty na tarde desse mesmo dia, a menos que os canais esti
vesse.m muito secos.e nao permitissem boa navegacao. Em tres dias 
est~nam de volta JUntamente com os Auety. Mas ao fim desse 
periodo chega~am apenas os mensageiros. Ainda longe anuncia
ram-se com gntos de chamada e foi. gra·nde a azafama na aldeia 
Logo que apon.taram no camin~o, t~dos que estavam no pátio reti: 
rara~-se ~ara JUnt<;> ~1:1 para o 1ntenor de suas casas. Chegados os 
pa~eat, do1s del~s d1nguam-se para suas casas, enquanto o terceiro 
ad1anto~-se sozinho para o centro do pátio. Levava apenas o remo. 
Araman1 1", um dos líderes Kamaiurá foi a seu encontro conduzin-

14 D.e~de os prii:ieiros treinos haviamos notado Aramaní sempre ativo limpando 0 

patio da alde1a. Indagando de sua fun~ao, apontaram-nos sua mulher mais velha 
(possuia duas) como a "dona do i~wari" .. Nao pudemos estabelecer com precisao 
tanto esta fun~ao como o mecanismo de sua transmissao. Contudo ficou claro 
que .Aramani tmha ~orno en~~rgos, cl:lidar do pátio durante a realiza~ao do ia
wari e for~.ecer ~.farmha e .b~•J.US .ºº dta do jogo. Embora a mulher fosse aponta
da como dona , toda a m1c1auva partía de Aramaní. 
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do dois bancos. Após saudar o pareát, Aramaní descancou-o do re
mo, te-lo sentar-se, e com ele travou conversacao curta e bastante 
formalizada, retirando-se en tao. Aproximaram-se os demais com
panheiros, principalmente os jovens, generalizando-se a conversa 
sobre as peripécias da viagem, noticias dos Auety, etc. Exibindo um 
pedaco de embira onde haviam quatro nós e sinal de um quinto já 
desfeito, o pareát afirmou que os Auety chegariam a aldeia kamaiu
rá dentro de quatro dias. A tarde o pareát teve os bracos escarifica
dos para "tirar o cansaco da viagem". Durante os dias de espera a 
vida na aldeia prosseguiu como de habitual. Nao se realizaram mais 
treinos para o iawarí, porém o jogo era a conversa de toda hora. O 
pareát era constantemente solicitado a mostrar a embira para escla
recimentos das dúvidas sobre odia de chegada dos Auety. Ao en
tardecer do quarto dia, ouviram-se gritos distantes logo traduzidos 
como anunciando a chegada dos Auety. Os tres pareát, ornamen
tando-se com capacetes de penas, brincos, colares, etc., f oram os ú
nicos a adiantar-se até o porto para recebe-los. Algum tempo após, 
do is deles retornaram a aldeia para buscar presentes de f arinha e 
beijus que levaram de volta para os Auety. Panelas de cauim e mui
tos beijus foram transportados por um grupo de mulheres para urna 
clareira próxima onde os Auety seriam recebidos formalmente. 
Aramaní, em sua funcao de cuidar do pátio, limpou-o de pedacos 
de pau ou de pedras e providenciou para a colocacao de dois feixes 
de lenha e palha para as fogueiras de iluminacao'. Cerca das sete ho
ras da noite os Auety chegaram a clareira onde se demoraram até as 
nove horas. Os "capitaes" kamaiurá permaneceram na aldeia, ca
bendo ao pareát chef e e a esposa de Aramaní, a "dona do iawari", a 
iniciativa de receber os Auety. Pouco depois das nove horas da noi
te, os Auety entraram na aldeia Kamaiurá. A frente do pequeno 
grupo - os Auety somam apenas 28 individuos - seguiam os joga
dores do iawarf que se destaeavam dos demais pela pintura corpo
ral, semelhante a usada pelos Kamaiurá. O líder desse grupo, era o 
próprio capitao Auety, que em contraste com os demais trazia o 
corpo pintado de fuligem negra e um capacete de penas brancas. A 
equipe auety foi postar-se junto a casa de Aramaní enquanto os jo
vens kamaiurá reuniam-se em frente a "casa das flautas" n.o outro 
extremo do pátio. Enquanto os Auety cantavam e dancavam, os 
Kamaiurá reuniram seus dardos amarrando-os dois a dois para en
tregá-los a um de seus pajés. Este, munido de um cigarro, submeteu 
cada par de dardos a um processo de defumacao. Terminado otra
tamento dos dardos pelo pajé, a equipe kamaiurá marchou em dire
cao ªº calunga entoando as cancoes que habitualmente cantavam 
durante os treinos. Takuní, acompanhado de rlois jovens, evoluiu 
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<liante do calunga. Seguiu-se a demonstracao de tiro ao calunga. Ku
tamapy, o capitao kamaiurá, saudou com um tiro de sua carabi
na 15, a boa pontaria de seu filho quando este acertou um dardo no 
calunga. Aliás, todos os líderes kamaiurá exibiam suas armas, cara
binas ou arcos e flechas. Terminada a demonstracao da equipe ka
maiurá, os Auety tomaram posicao frente ao calunga e repetiram
na em todos os detalhes. Com isto encerrou-se a exibicao das equi
pes. Bancos foram trazidos para o centro do pátio e aí reuniram-se 
os capitaes kamaiurá e o capitao e dois outros individuos auety. 
Após fumar e conversar por algum tempo 16

, retiraram-se os capi
taes kamaiurá, ficando os Auety a conversar por algum tempo com 
alguns kamaiurá. Nao se pode dizer que ambos os grupos confra
ternizassem; predominava o formalismo e excessiva preocupacao 
dos Kamaiurá em obsequiar os visitantes com beijus, cauim e cigar
ros. Retiraram-se finalmente os Auety para um bivaque que haviam 
estabelecido na clareira. próximo da aldeia. 

A noite foi de pouco dormir. Reunidos no terreiro da aldeia, a 
maioria dos rapazes kamaiurá aí ficou a cantar e conversar. Nestas 
conversas, os assuntos prediletos eram comentários sobre o peque
no número dos Auety, sua propalada pobreza de rocas de mandio
ca, ou entao, imitacoes grotescas desse ou daquele jogador auety. 
Kutamapy e os demais cabecas de cada residencia Kamaiurá pro
duziram longos discursos em que advertiam os jovens para se abster 
de relacoes sexuais e de se alimentar de peixe, restricoes que viola
das trariam de,rrota e insucesso na disputa do iawari. Panelas de 
cauim passavam de mao em mao. Ao amanhecer, a maioria dos jo
vens kamaiurá estavam na Hcasa das flautas", onde se ocupavam 
em retocar a pintura, ajustar as cintas, joelheiras e demais ornatos. 
Quando estavam todos prontos, reuniram-se para urna exibicao de 
tiro diante do calunga. Os Auety apareceram pouco após, tomando 
posicao em frente a casa de Aramaní. Os Kamaiurá tornaram a exi
bir-se diante do calunga, seguidos f>elos Auety. Kutamapy, o capi
tao Kamaiurá, armado de arco e flecha dirigiu-se com dois meninos 
para o extremo do pátio. Conduzidos por seu capitao, dois meninos 
auety tomaram posii;;ao no extremo oposto. Os capitaes ergueram 

15 Estas carabinas sao a propriedade de maior valor dos Kamaiurá. K utamapy pos
suía apenas duas balas e sua intencao ao fazer fogo foi a de assustar os Auety, 
como ele próprio anunciou. 

16 A roda dos fumantes é urna instituicao tradicional no Xingu. Quase todas as tar
des os líderes de urna aldeia trazem seus bancos para o centro do pátio e aí ficam 
a fumar e conversar. Visitantes sao habitualmente convidados a participar da ro
da. 
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seus arcos e flechas como se os fossem di~parar. Kamaiurá! Ka
maiurá! gritou Kutamapy, logo respondido com igual enfase por 
seu oponente, Auety! Auety! 

Foram trazidos dois feixes de varas e entregues aos meninos. 
Enquanto um dos meninos auety tomou posicao atrás de um dos 
f eixes, seu adversário kamaiurá preparo u-se e. atirou-lhe um dardo. 
O Auety tomou a ofensiva e assim se repetiram muitos tiros, sendo 
os meninos estimulados pelos respectivos capitaes e demais assis
tentes. O canto de ambas as equipes acompanhava a demonstracao. 
O capitao auety tomando de um propulsor e dardos, tomou o lugar 
de um de seus meninos. O menino kamaiurá demonstrou certa hesi
tacao e medo, porém, instigado pelos companheiros ajeitou-se fi
nalmente por trás do feixe de varas. O capitao auety atirou-lhe um 
dardo rasteiro e com pouca for~a. As duas equipes que até entao se 
haviam mantido afastadas, aproximaram-se deixando entre si um 
estreito corredor para onde f oram levadas as varas, colocadas ago
ra a urna distancia de seis metros, um feixe do outro. Nilo, o filho 
de Kutamapy, toco u um Auety com a pon ta do dardo, encami
nhando-se os dois-para junto das varas. Nilo foi o primeiro a atirar, 
seguindo-se o Auety. Ao inesmo tempo outro Kamaiurá desafía va 
novo adversário. Nestes duelos, o que desafía tem a primazia do 
tiro inicial. Os pares de adversários se revezam, porém nao se man
tem constantes durante todo o d_ecórrer do jogo. Ao contrário dos 
treinos, os arremessos durante o jogo se caracterizam pela violencia 
do golpe, a ponto de quebrar as varas do feixe que serve de escudo. 
A habilidade do contedor que se defende está em desviar para o 
lado oposto ao do arremesso visto que o feixe nao é suficiente para 
protege-lo inteiramente. Nao raro, o atirador finta e com um golpe 
de pulso dispara o dardo em direcao diversa daquela que tomara 
inicialmente por alvo. 

Um dos tiros de Nilo atingiu o adversário na coxa. Os 
membros da equipe auety cercaram imediatamente o companheiro, 
ao mesmo tempo que os jovens kamaiurá carregaram sobre o grupo 
adversário, envolvendo-o completamente. Desfeita a melée o Auety
atingido, retirou-se coxeando para onde estava.m seus companhei
ros nao participantes do jogo. O iawari prosseguiu por urnas duas 
horas sem que nenhum outro contendor fosse 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 ka
maiurá comentava que ele estava com medo. Conduzido por Nilo e 
com certa dificuldade no andar o Auety postou-se atrás do feixe de 
varas. Ao carregar sobre ele, Nilo sofreou a carreira tocando-lhe 
apenas de leve com a ponta do dardo. O Auety tomou a ofensiva e 
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pro~edeu da mesma forma. Encerrou-se o iawari desfazendo-se as 
equipes. 

Os Auety reuniram-se todos junto a casa da Aramaní, sentan
do-se os líderes em bancos que este ofereceu. Juruká e sua irma, 
ambas esposas de Aramaní, depositaram em frente ao capitao auety 
urna grande panela de cauim. Este, tomou de um propulsor e dois 
dardos, quebrou-os e depositou os pedacos sobre as bordas da pa
nela. Tawapy, o líder dos jovens kamaiurá durante o jogo, fez o 
mesmo e ajoelhando-se junto a panela, iniciou longa arenga de in
flexao lamentosa. Juruká, sua irma e as mulheres auety choravam e 
repetiam constantemente o refrao - Auety opáp ... Auety opáp .. . "a
cabaram-se os Auety". Terminada a arenga, Tawapy repetiu-a no
vamente, desta vez junto ao capitao auety que também chorava. 
Quando Tawapy findou sua arenga e cessaram os prantos, os pareát 
(mensageiros) 11 kamaiurá aproximaram-se do líder auety, dele re
cebendo presentes; o pareát chefe, um colar de conchas, os dois ou
tros, urna tesoura e um fa ca o. Por sua vez, os pareát presentearam o 
Auety com panelas de cauim. Seguiu-se urna danca de que partici
param todos os membros da equipe auety e duas mulheres kamaiu
rá. Enquanto se dan~va, Tawapy reuniu os pedacos de propulsores 
e dardos quebrados e deles fez urna pequen a f ogueira. Terminada a 
danca, os Kamaiurá e Auety se reuniram em grupos aparte para 
urna refeicao em que se consumiu grande quantidade de beijus e de 
cauim. Aramaní e suas duas esposas estiveram muito ativos servin
do a uns e outros. Após o repasto os Auety reuniram toda a tralha e 
presentes e retiraram-se para urna casa kamaiurá cujo dono e ocu
pantes estavam ausentes. Aí ficaram até o sol amainar retirando-se 
entao da aldeia e tomando o caminho do porto. Viajariam ainda 
para o acampamento da Expedicao Roncador-Xingu, porém te
riam que pousar em meio do caminho. A saída receberam mais bei
j us e farinha. 

Na aldeia kamaiurá foi grande a animacao nesse dia. A noite 
houve muita cantoria no pátio da ald.eia. O jogo, as atitudes e a pró
pria linguagem auety que é urna variedade de tupi-guarani, porém 
muito mais nasalisado que o kamaiurá, era o assunto obrigatório 
de todas as conversas. Era plano dos Kamaiurá descer para o acam
pamento da Expedi~ao Roncador-Xingu, porém como os Auety ti
vessem manifestado propósito identico adiaram a viagem. Disse
ram que viajariam somente após os Auety terem se retirado do 

17 Os pareát nao participaram do iawarí embora um deles fossc dos que mais se dcs
tacaram durante os treinos. 
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acampamento. Esse fato chama a atencao por ser característico das 
relacoes intertribais dessa área. Os grupos tribais tendem a evitar-se 
reunindo-se apenas em ocasioes especiais como o iawari e urna ou
tra cerim8nia, o kwaryp 'ª Desse ponto de vista, este jogo aparece 
como algo mais que urna simples sobrevivencia cerimonial a que se 
tivesse reduzido o emprego utilitário do propulsor. 

Como já foi apontado, o iawari é urna instituicao peculiar a tri
bos representativas da cultura da "área do ulurí": Trumaí, Auety, 
Kamaiurá e Waurá. Estas tribos, como as restantes da área, nao 
obstante partilharem de um mesmo denominador cultural comum, 
caracterizam-se em suas relacoes por forte antagonismo e rivalida
de que se traduzem em urna variedade de.manifestacoes exceto a de 
agressao de fato. As tribos do Alto Xingu nao movem guerra urnas 
as outras. Seus inimigos tradicionais e ativos, boje como ao tempo 
de von den Steinen, sao os grupos marginais a área: Kaiabí Juruna . ' ' Ka1apó, Suiá e Xukahamae. Os tres últimos, mais insistentes e 
atrevidos nos ataques, habitam o cerrado que envolve a mata das 
cabeceiras do rio Xingu. A atitude das tribos da "área do ulurí" é 
passiva, isto é, apenas de defesa as incursoes de pequenos bandos 
daquelas tribos que ocasionalmente penetram em seu territrio e ata
cam as aldeias. 

A par da ausencia de hostilidade ou agressao de f atQ entre as 
tribos do alto Xingu observa-se a exibicao freqüente de atitudes de 
rivalidade. Um confrqnto destas atitudes com aquelas que se obser
vam na realizacao do iawari, sugere ser este jogo urna das manifes
tacoes mais expressivas dessa rivalidade traduzidas porém em ter
mos cerimoniais-desportivos. Observa-se, por exemplo, que as al
deias estao situadas em locais distantes urnas das outras e de acesso 
difícil; o encontro entre indivíduos de tribos diferentes sao raros e 
formais; visitantes esporádicos de~oram-se muito pouco em ~ma 
aldeia estranha, em gerál nao. mais que um día; quando por circuns
tancias especiais, grupos diferentes se reúnem em um mesmo local, 
a exemplo o acampamento da Expedicao Roncador-Xingu, cada 
tribo instala seu acampamento aparte, limitando-se o contacto en
tre grupos a encontros ocasionais, de preferencia entre individuos 
bilingües ou de ascendencia mista. Entre os demais, particularmen
te os capitaes, predomina a atitude de evitar-se o encontro. No ia
wari, é flagrante o reflexo dessas atitudes: os Auety demoraram-se 
na aldeia kamaiurá apenas o tempo necessário a realizacao do iawa-

18 Refer.imo-nos a e~contros que envolvem a maioria do grupo tribal. Individuos, 
especialmente os JOvens, ocasionalmente visitam aldeias de outras tribos. 
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ri; durante a demora, acamparam f ora da aldeia kamaiurá; sua re
cepcao coube aos mensageiros, conservando-se os capitaes kamaiu
rá na aldeia, onde a chegada dos Auety exibiram ostensivamente 
suas armas; as conversacoes entre os líderes de ambas as tribos fo
ram sumárias e formais; os Kamaiurá evitaram visitar o acampa
mento auety 19

• 

Outra manifestacao de rivalidade é o marcado etnocentrismo 
dos grupos xinguanos. Sao freqüentes as comparacoes evocadas pe
los infórmantes para acentuar, quando lhes é favorável, o cotejo 
numérico, urna producao agr!cola maior, técnicas e u ma série de 
julgamentos subjetivos como "bons", "amigos", .. trabalhadores" 
que definem a tribo informante e contrastam com .. maus", "inimi
gos", "preguicosos" das tribos vizinhas. Nao obstante a afirmacao 
de qualidades favoráveis, é evidente a inseguranca da tribo infor
mante manifestada sobretudo por um excessivo medo de feiticaria 
da parte de outras tribos. No iawari, os Auety foram cumulados de 
presentes de farinha e beijus. Alegaram os Kamaiurá que seus anta
gonistas nao tinham rocas - "estavam ~om fome"' enquanto eles, 
Kamaiurá, tinham mandioca em abundancia. O pequeno número 
de Auety e conseqüentemente incapacidade de reunir urna equipe 
de jogadores jovens tal como os Kamaiurá, era objeto de repetidos 
comentários desabonadores. Ao falecer urna mulher kamaiurá, no 
dia imediato ao do iawari, correram logo rumores que a morte ti
vesse sido causapa por feiticaria auety. Esta suspeita foi manifesta
da em discursos e ameacas. 

Estas consideracoes sumárias, em que se procura demonstrar 
ser o iawari urna manifestacao de rivalidade intertribal embora con
dicionada a termos cerimoniais-desportivos, ficariam, porém, in
completas sem urna referencia a outra forma de competicao despor
tiva xinguana, o huká-huká. É esta urna luta corporal, comum a to
das as tribos da área e praticada quase que diariamente nas aldeias. 
É tradicional um jovem visitante lutar o huká-huká com os jovens 
da tribo ou aldeia que visita. A competicao é, porém, individual e 
independente de arranjos prévios ou época apropriada. Regula-se 

19 Aproveitando a oportunidade única, estivemos no acampamento A uety e aí de
moramos bastante. Quando voltamos a aldeia kamaiurá, os jovens que estavam 
no pátio manifestaram o desagrado por essa visita com muita veemencia. Batiam 
em nossas costas e diziam que estavam "brabos". Aprovcitaram a ocasiao para 
dizer que os A uety eram "ruins", etc .. O mais interessante é que dois destes jo
vens que haviam desempenhado as fun~oes de pareát (mensageiros) prometeram 
aos Auety que nós lhes daríamos urna infinidade de presentes. 
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pela iniciativa individual e é ao prestígio do individuo que benefi
cia. Falta-lhe o conteúdo cerimonial simbólico do iawari, podendo 
ser considerada como urna atividade simplesmente desportiva. 
Além disso, o iawari se distingue do huká-huká por ser urna emprei
tada coletiva. A iniciativa e sua realizacao depende diretamente da 
acao dos líderes das diversas aldeias e de entendimentos f ormais en
tre esses líderes. Os preparativos para sua realizacao obedecem a 
um calendário tradicional e exigem a colaboracao e participacao 
ativa de toda a aldeia: os jovens que o disputam, os demais que as
sistem a estes nos treinos e as mulheres que fabricam um excesso de 
farinha e beijus para consumo coletivo e presenteamento. As equi
pes que se defrontam representam a tribo, sendo sugestivas as ex
clamacoes de desafio e as lamentacoes na derrota. O simbolismo 
guerreiro é evidente nas cargas e exibicoes que precedem ao jogo, 
no arremesso de dardos, nos propulsores e dardos que sao quebra
dos e queimados e nas arengas e lamentacoes da tribo perdedora. O 
iawari assume desta maneira, um caráter coletivo, intertribal, en
guanto o huká-huká permanece urna competicao no nível individual. 

Como já foi apontado, a complexidade e singularidade de 
ocorrencia dessa forma de competicao levam a crer seja o iawari 
urna instituicao desenvolvida localmente, e, como tal, funcional
mente adaptada as exigencias culturais dos grupos em questao. A 
ausencia de agressoes de fato entre tribos imediatamente vizinhas, a 
atitude de defesa passiva as incursoes de grupos estranhos, sao indi
cativas de que hostilidades abertas nao sao culturalmente sanciona
das. A par disso, porém, é evidente a rivalidade e inseguranca que 
dominam as relacoes intertribais. A própria feiticaria que poderia 
funcionar como válvula de escape a rivalidade, acreditamos, exista 
mais como suspeita que procedimento institucionalizado. Poder-se
ia, entao, aventar que o iawari funcione como um mecanismo esta
bilizador de relacoes intertribais. Estabilizador por canalizar as ati
tudes de rivalidade e tendencias agressivas para urna expressao so
cial e culturalmente sancionada - urna competicao desportiva sim
bólica de atividade guerreira. 
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PANEMA 
U ma eren ca do ca bocio amazónico 1 

O moderno caboclo amazónico revela em seu tipo fisico, como 
na sua cultura, o caldeamento de elementos de origem ibérica e 
amerindia. Um tel'ceiro elemento, o africano, também contribuiu 
para essa f ormacao, porém em .Proporcao menos significativa que 
aqueles dois prill)eiros. Revela-se sobretudo nos centros urbanos, 
onde a masstt escrava, de origem.africana, foi importada em maior 
escala. As grandes extensoes do Vale, porém, f oram povoadas qua
se que exclusivamente pelo feitor ou colono portugues e o braco 
indígena, ou pelo mestico desses dois povos, o mameluco. A pre
ponderancia desses dois fatores, que fazeni da Amazonia urna área 
regional impar no Brasil, foi condicionada por fatores peculiares ao 
ambiente amazónico, com sua' riqueza em produtos vegetais, as 
chamadas "drogas do sertao", a ausencia de terras produtivas que 
permitissem o cultivo intensivo da cana-de-acúcar, tal como se fez 
no litoral e a fatores de ordem cultural, especialmente a adaptacao 
do indígena a economía extrativa. O cruzamento entre portugueses 
e indios foi intenso. Porém se a cultura ibérica pode implantar um 
sistema de comércio e economía, modos de organizacao, instru
mentos de trabalho, absorveu por outro lado, inúmeros elementos 
culturais desses povos dominados. 

A presente descri~ao e baseada cm observa~ocs de campo realizadas cm urna ci
dade do baixo Amazonas e suas vizinhan~as. 

57 




