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Especialmente os sinais de advertência hostil podem ser de in
teresse, pois que permitem vislumbrar algo dos antigos costumes de 
guerra. Como se vê, pelos vários kukúru (prauwe- e kamí-kukúru) 
procura-se intimidar e amedrontar o inimigo real ou suposto. E obede
cendo a estes sinais, o adversário tem a retirada franqueada. Hoje, 
pelo menos, não agrada ao índio tomar a iniciativa de lutas e conten
das e - diga-se de passagem - na maioria dos casos realmente 
emprega esses sinais como rebate falso para enganar o adversário, 
especialmente quando se sente inferior, fraco e em posição des
vantajosa. 

Segundo a explicação dos Kachúyana, tanto os sinais indicativos 
de caminhos, como os kukúru propriamente ditos, são convenções 
"interkaraíb". São entendidos e usados por todas as tribos de seu 
mundo, que é o rio Trombetas e seus afluentes. Outrossim, que estes 
sinais são antiqüíssimos, arraigados pela tradição, e de grande valor 
prático na vida nas selvas, revela-o o simples fato de, mesmo entre 
os caçadores amazônicos da população cabocla e semicivilizada, de 
descendência indígena, o costume de as marcações de caminhos e ru
mos ( osma yatótpere; skarkátpere) se conservar até hoje em uso 
com o mesmo sentido e na mesma forma de execução encontrados 
entre os índios Kachúyana e outras tribos do rio Trombetas. 
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O USO DO PROPULSOR ENTRE AS TRIBOS 
DO ALTO XINGU( 1

) 

EDUARDO GALVÃO(*) 

O propul~r, ou palheta, para arremesso de dardos ou de flechas, 
é uma arma de ampla distribuição na An1érica do Sul. Seu uso foi 
assinalado entre grupos indígenas, históricos ou modernos, da Co
lômbia, 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
dência de sua utilização entre os Tapuya Orientais (3). Na região 
do alto Amazonas, o propulsor foi arma de grande voga até o século 
xv111, quando caiu em desuso, substituído por outras armas, como 
sugere Nordenskiõld(4), ou porque as tribos que dele se utilizavam 
foram extintas. Nos rios Araguaia e Xingu, o uso do propulsor 
persistiu até o século atual. Nestas regiões, porém, o propulsor não 
serve a fins utilitários de caça ou de pesca, ou como arma de guerra. 
Sua função é cerimonial-desportiva; assim o "jogo dos Tapirapé" (5) 

( 1) Estas observações se referem diretamente aos fndios Kamaiurá, habitantes do 
rio Culuene, um dos formadores do Xingu. Em 1947, foi organizada uma excursão etno· 
gráfica a esta região, por iniciafiiva do Museu Nacional e da Fundação Brasil Central. 
Para uma nota sobre os resultados desta viagem, ver : CAavuHo, J. C. DE MELO, LIMA, 
P., e GALVÃO, E., Observações zoológicas e antropológicas na região dos formadores do 
Xingu, Museu Nacional, Rio, 1949. 

( •) Eduardo GALVÃO, "O uso do propulsor entre as tribos do alto Xingu", Rei•ista 
do Museu Paulista, n. s., v. IV, Sio Paulo, 19SO, p. 353-368. Reproduzido com auft>rização 
do autor. 

(2) MtnAux, 1949, pa.uim; NOIU>ENSUÕLD, 1924, p. 62. 
(3) MtDAux, 1949. 
(4) NOIU>ENSJCJÕLD, 1924. 
(S) KliUSE, 1941, p. 313; EHllN&EICH, 1948, p. 46. 
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entre os índios Karajá, do rio Araguaia, e o iawarí das tribos xin
guanas da "área do ulurí" (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 propulsor, idêntica nas diversas 
tribos, é peculiar a esta região: a utilização, exclusivamente cerimo
nial-desportiva. O iawariamomoáp, nome dado pelos Kamaiurá ao 
propulsor, é uma vareta de cerca de 70 cm de comprimento, armada 
de um pequeno esporão na extremidade distal e dispondo de uma 
empunhadura em forma de tábua retangular de lados ligeiramente 
côncavos(8). Um orifício nesta empunhadura serve de presilha para 
o dedo indicador. O esporão, usualmente de madeira, é. indentado 
obliquamente ao eixo longitudinal da vareta e preso por um amarrilho 
de fios de algodão. O esporão serve de apoio à extremidade inferior 
do dardo para o arremesso. O propulsor, exceto pelo esporão, é 
feito de uma só peça de madeira. Uma mistura de óleo de pequi e 
uru~u dá-lhe uma pátina avermelhada. Os dardos que se utilizam 
para arremesso com o propulsor são fabricados de uma cana de 
ubá, o mesmo material usado para as flechas ·comuns. A ponta 
destes dardos é feita de uma pedra romba, engastada em um corte 
aberto na extremidade anterior da cana e aí fixada com um amarrilho 
de algodão recoberto de grossa camada de cera. Os dardos são 
algumas vezes emplumados; os canhões das penas se amarram à 
haste do dardo, sem que sejam costurados, como é habitual nas 
flechas. Um coco de tucum - iawarí - furado de modo que a haste 
do dardo possa atravessá-lo, é preso a meio comprimento da haste. 
Orifícios laterais são abertos então no coco, para que produza um 
som sibilante quando o dardo é lançado. Este coco, de tucum, o 
iawarí, dá nome ao dardo e ao jogo(9 ). Porém, como a empluma
ção, não constitui elemento essencial, pois observamos muitos dardos 
a que faltavam um ou ambos estes acessórios. 

(6) GALVÃO, 1949, p . 47. 

(7) STEINEN (1940, p. 284) limita a distribuição do propulsor, no rio Xingu, aos 
índios Auety, Kamaiurá e TrumaL EHllENllEICH (1940, p. 46 ) se refere ao uso do 
propulsor entre os índios Karajá do rio Araguaia , fazendo observação idêntica com 
respeito aos índios do Xingu. O autor, de volta ao Xingu em 1950, colheu informações 
seguras de que o iawarí é praticado pelas tribos Nahukwá, Kalapálo, Kuikúru, além das 
mencionadas acima. 

Informantes kalapálo acrescentam que eles e os Kuikúru aprenderam a jogar o iawarí 
com os Trumaí. Os Mehináku são apontados como os únicos que não sabem jogar o 
iawarí. Os Kamaiurá, Trumaí, Auety e Waurá são considerados os melhores jogadores. 

(8 ) Essa forma corresponde na classificação de MoNTANDON ,ao t ipo " macho" (MON
TANDON, 1934, p. 398), em que também é incluído o propulsor amazônico. O propulsor 
xinguano diferencia-se deste em detalhes de estrutura. 

(9) Sn:INEN, 1940, p. 286, faz a mesma observação. 
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O propulsor, como os dardos que lhe servem, tem, pelo menos 
atualmente, uso exclusivamente cerimonial-desportivo. K. von den 
Steinen sugere que o propulsor tenha sido primitivamente uma arma 
de guerra ou de caça, porém ao tempo de sua viagem já o seu uso era 
cerimonial ( 10

). É fora de dúvida que o propulsor, como a maioria 
dos traços básicos desta área, deriva de complexo amazônico de 
ampla difusão, a cultura da Floresta Tropical. Entretanto, a forma 
que o diferencia do propulsor amazônico e daquele registrado para 
os Tapuia Orientais; a complexidade e singularidade do jogo a 
que se destina, aparentemente ausente entre as tribos amazônicas; 
sua difusão entre tribos representativas da cultura xinguana, são in
dícios que levam a crer que o propulsor em sua utilização cerimonial
desportiva seja um traço cultural desenvolvido localmente e de relativa 
antiguidade na área. Os Kamaiurá, tribo situada na periferia seten
trional desta área, descrevem-lhe a origem situando-a em tempos 
lendários. Contam que ao tempo de Kwát e lay, os gêmeos filhos de 
Mavutxinín, o herói civilizador, o iawari era conhecido apenas pelos 
Kawahyb, tribo tida como muito "brava" ( 11). Panhetá, líder ou herói 
desses Kawahyb, era o "dono do iawari". Kwát, um dos gêmeos 
kamaiurá, jogou o iawarí · com o filho de Panhetá. Embora des:o
nhecesse o manejo do propulsor, foi bem sucedido e matou o filho 
de Panhetá, acertando-lhe um dardo na cabeça. Kawahyb opáp - os 
Kawahyb acabaram-se, comentam os Kamaiurá. Kwát trouxe o iawarí 
para os companheiros de tribo e lhes ensinou o jogo. Estabeleceu, 
porém, que os dardos somente 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 dedaram 
os introdutores do iawarí entre as demais tribos xinguanas. Uma po
sição evidentemente etnocêntrica, que seria interessante comparar com 
a de outras tribos. 

Segun~o os Kamaiurá, a época para a realização do iawarí, an
tece~e tradicionalmente a do kwaryp, cerimônia que se realiza por 
ocasião da desova do tracajá, entre os meses de agosto e setembro. 
Aliás, é também nesta época que têm lugar outras cerimônias, como o 
uruá, dança de flautas, o jakuí, dança de máscaras, e outras. Quando 
~~egamos ~o aca1!1~amento .kamaiurá, n~s prime!ros dias de julho, 
Jª eles haviam dec1d1do convidar os Waura para disputar o iawarí em 

(10 ) STEINEN, op. cit ., p. 285, 404 e 4i6. 
(11 ) NIMUENDAJÚ refere-!e aos Kawahyb como um grande grupo tupf que teria habitado 

o alto Tapajós durante o século xvm, dividindo-se mais tarde em vários grupos, entre 
eles os atuais Parintintín e Tupf-Kawahyb (NIMUENDAJÚ, 1948, p. 283 ). :t possível que 
os Kawahfb a que se refere a lenda Kamaiurá sejam estes do Tapajós. Contudo, convém 
notar que os Kamaiurá denominam de Kawahyb às tribos reais ou imaginárias que habitam 
a noroeste do Xinau e que muito temem como " bravas". 
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sua aldeia. Porém Kutamapy, o "capitão" kamaiurá, alegando a dis
tância que os separava dos Waurá e desejoso que assistíssemos ao 
jogo, decidiu-se finalmente pelos Auety, cuja aldeia era mais próxima. 
Os dias que seguiram foram de intensos preparativos na aldeia ka
maiurá. Enquanto as mulheres fabricavam farinha e massa para os 
beijus (broa de mandioca), os jovens cuidavam da fabricação de 
dardos para o iawari. Os propulsores, até então guardados junta
mente com outros pertences entre a palha das paredes, também 
foram preparados. A pintura antiga, de vermelho de urucu, foi ras
pada e substituída 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. Era 
uma armação de bambu imitando um rancho de uma água, porém 
sem cobertura e com uma só parede lateral, fronteira ao pátio. 
Para este rancho foram trazidas as flautas que então se utilizavam na 
dança do uruá (12 ). Os preparativos para o iawari eram constante
mente interrompidos por outras solicitações, como a participação na 
dança do uruá, ou na luta corporal - huká-huká - realizada quase 
que diariamente, e mesmo por afazeres quotidianos, como a pesca ou 
idas e vindas às roças. Quando os propulsores e dardos foram dados 
como prontos, um calunga da altura de um homem, feito de folhagem 
amarrada com embira, foi armado em pé a um canto do pátio da 
aldeia. Diariamente, pela madrugada, manhã, tarde e noite, a maioria 
dos homens reunia-se para um "treino". Formados em dois grupos, 
um deles constituído exclusivàmente de jovens, porém sob a lide
rança de um homem já maduro, opunha-se a outro em que domina
vam indivíduos mais velhos. O "treino" consistia em dançar, cantar 
e atirar dardos ao calunga. Contudo, era comum reunirem-se alguns 
jovens a qualquer hora do dia para simples exercício de arremesso de 
dardos ao calunga. Nestas ocasiões, os participantes mais ativos 
eram meninos, que, munidos de miniaturas de propulsores e dardos, 
se divertiam. 

As notas abaixo são do diário de campo e servem para ilus
trar um treino formal: 

"16/ 6 - Às três horas da madrugada de ontem, acordamos 
com a cantoria do iawari(13 ). Duas fogueiras iluminavam o pátio 
da aldeia. Para os lados do porto, fora da aldeia, estava um grupo 
de jovens, armados de propulsores e dardos, que anunciava sua 

( 12) VON DEN STEINEN refere-se freqilentemente à casa das flautas, ou rancho das 
festas. encontrada no pátio das aldeias xinguanas e que serviam para abrigo ~ flautas 
e petrechos cerimoniais ou para a hospedagem de visitantes. ( Sn.tNEN, op. cit., p. 
111-159.) 

(13) ScHMIDT (1905, p. 418) reproduz cinco estrofes do "canto do yauari, isto é, o 
canto do propulsor que tem o nome inspirado na principal arma guerreira dos Arauetõ". 
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presença com gritos agudos e prolongados. Estes gritos eram respon
didos 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 jo
vens que já nos haviam indicado constituir a equipe kamaiurá. Eles 
figuravam agora como se fossem os adversários Auety. Os "visi
tantes" entraram na aldeia formados dois a dois, propulsores e dardos 
apoiados ao ombro. Colocando-se a alguma distância, 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 movimen
tou-se para próximo do calunga. Batidas de pé e pancadas dos 
propulsores de encontro aos dardos marcavam o compasso da canção 
que entoavam. Após algum tempo, formando uma única fileira, 
passaram a avançar e recuar, fazendo o calunga de pião. Seguiu-se 
uma carga cerrada ao calunga, em que os jogadores com propulsores 
~ dardos em posição de atirar figuravam arremessos. A gritaria era 
infernal, cada um porfiando por distinguir-se dos outros em evolu
ç?es, gritos e batidas de pé. Sob o comando de Wavinahá, que fun
cionava como líder do grupo, voltaram à formação inicial e os joga
dores, um por um, passaram a atirar no calunga. Ao adiantar-se 
dos companheiros, o jogador evolui em círculos diante do calunga 
até armar o dardo no propulsor. Pronto, recua para avançar em 
seguida .em marcha acelerada e disparar o dardo. O último a atirar 
foi Wavinahá, o líder do grupo, que o fez, porém, com arco e flecha. 
Aos gritos de huhá! huhá!, os "velhos" voltaram a seu lugar inicial, 
afastado do calunga. Aproximou-se então o grupo dos "visitantes". 
Takuní, um dos jovens deste grupo, enfeitado com um capacete de 
penas~ adiantou-se dos demais para realizar em frente ao calunga 
um numero de evoluções. Aproximava-se do alvo com o corpo todo 
curvado, dava voltas, pretendia atirar, recuava, tal como se estivesse 
medindo um inimigo. Algumas vezes procedia como se estivesse ele 
mesmo esquivando-se de um arremesso. Finalmente, disparou o 
dardo, atingindo o calunga. Um grito de todo o grupo saudou este 
p~imeiro tiro. Um a um, seus companheiros atiraram ao calunga, 
dispensando, porém. as evoluções. Os tiros certeiros eram sempre 
aclamados. Após todos atiiarem. o grupo avançou cerrado sobre o 
calunga. Gritavam - Auety! Auety! e foi tal o entusiasmo e con
fusão que o calunga foi derrubado e pisado. Com isto encerrou-se 
a demonstração, dispensando-se ''visitantes" e "velhos". Alguns ra
pazes ainda ficaram no pátio. reunidos em torno de Tahumá um 
indivíduo de meia-idade tido comq o melhor cantador da aldeia. 
Cantavam as mesmas canções do iawarí. A estas canções seguiu-se 
longo discurso de um dos capitães da aldeia e um convite às mu
lheres para que viessem se reunir aos cantadores .. . '' 
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Estes treinos eram especialmente animados nos últimos dias 
que precederam a partida de três jovens escolhidos para levar o 
convite dos Kamaiurá aos Auety. Na manhã da partida desses 
mensageiros, o " treino" foi mais elaborado que habitualmente. Os 
catorze jovens que formavam a equipe principal e que haviam figu
rado até então como "visitantes" apresentaram-se muito ornamenta
dos. O que mais chamava a atenção era a pintura corporal, em que 
predominavam dois padrões: um, sobre camada de tijuco branco que 
recobria todo o corpo, das canelas ao pescoço, aplicações de carvão 
ou de urucu; outro, em que o vermelho de urucu formava a camada 
base, e, sobre ela, desenhos a carvão. Além dessas pinturas corporais, 
a indumentária incluía capacetes e brincos de pena em que pre
dominava o amarelo e o vermelho, cintos e colares de conchas ou de 
miçangas, uma ou mais cintas de fios de algodão, na cor da fibra ou 
tingidos de urucu, joelheiras de fios de algodão e as habituais per
neiras de embira. Três indivíduos, escolhidos como mensageiros, 
destacavam-se dos demais por uma pintura especial de preto de jeni
papo, que fora 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 ha~itual, co~ muito 
menos elaboração que os homens. Como nos treinos anteriores, a 
equipe de jovens distanciou-se para fora da aldeia, retornando em 
formação 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 capitão kamaiurá, sem outra ornamentação que 
um cinto de miçangas e armado de sua carabina Winchester 44, demo
rou-se a passear entre os dois grupos e ocasionalmente dirigia-se a 
um ou outro indivíduo. Chamou a dois dos mais jovens, postando-os 
a uma distância de cerca de vinte metros um do outro. A cada um 
deles foi entregue um feixe de varas. Enquanto um dos meninos ar
mava o propulsor e preparava-se para atirar, o outro ergueu o feixe 
de varas, utilizando-o como escudo. O oponente atirou-lhe o dardo 
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 meninos, enquanto o outro 
era também substituído por um dos "visitantes". A distância entre os 
adversários foi reduzida a cerca de seis metros. Os propulsores, po
rém, foram deixados de lado, atirando-se os dardos à mão desarmada. 
Para atirar, o indivíduo recua alguns passos, avançando em marcha 
acelerada e disparando a distância muito próxima do adversário. Os 
tiros são dirigidos sempre abaixo da linha da cintura. O indivíduo 
que se defende adelgaça-se por trás do feixe de varas que utiliza 
ocasionalmente como apoio para saltar. O feixe de varas, porém, tem 
que permanecer vertical, imóvel, e não pode ser erguido do chão. A 
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esquiva do tiro cabe exclusivamente ao corpo. Alguns, demonstrando 
sua destreza, reduziram o número de varas do feixe. Apesar de dis
parados à mão desarmada, uns poucos dardos que atingiram o alvo 
deixaram equimoses. Após cerca de uma hora de jogo, Tawapy, o 
líder dos "visitantes'', encerrou o jogo simulando um tiro com arco 
e flecha. Os grupos se dispersaram, enquanto as mulheres traziam 
beijus e panelas de cauim ( mingau de mandioca) para o pátio. Os 
três mensageiros, pareát, na linguagem kamaiurá, equipados de redes 
de dormir, arcos e flechas, remos e uma provisão de farinha e beijus, 
tomaram a direção do porto. Muita gente os acompanhou parte 
do caminho. A viagem seria feita através dos 1numeros canais que 
ligam as lagoas dessa região. Calculava-se que alcançariam a aldeia 
auety na tarde desse mesmo dia, a menos que os canais estivessem 
muito secos e não permitissem boa navegação. Em três dias esta
riam de volta juntamente com os Auety. Mas ao fim desse período 
chegaram apenas os mensageiros. Ainda longe, anunciaram-se com 
gritos de chamada e foi grande a azáfama na aldeia. Logo que 
apontaram no caminho, todos os que estavam no pátio retiraram-se 
para junto ou para o interior de suas casas. Chegados os pareát, dois 
deles dirigiram-se para suas casas, enquanto o terceiro se adiantou 
sozinho para o centro do pátio. Levava apenas o remo. Aramaní ( 14 ) , 

um dos líderes kamaiurá, foi a seu encontro, conduzindo dois bancos. 
Após saudar o pareát, Aramaní descansou-o do remo, fê-lo sentar-se, 
e com ele travou conversação curta e bastante formalizada, retirando
se então. Aproximaram-se os demais companheiros, principalmente 
os jovens, generalizando-se a conversa sobre as peripécias da viagem, 
notícias dos Auety, etc. Exibindo um pedaço de embira em que havia 
quatro nós e sinal de um quinto já desfeito, o pareát afirmou que os 
Auety chegariam à aldeia kamaiurá dentro de quatro dias. À tarde 
o pareát teve os braços escarificados para "tirar o cansaço da via
gem". Durante os dias de espera a vida na aldeia prosseguiu como 
de habitual. Não se realizaram mais treinos para o iawarí, porém o 
jogo era a conversa de toda hora. O pareát era constantemente solici
tado a mostrar a embira para esclarecimentos das dúvidas sobre o dia 
de chegada dos Auety. Ao entardecer do quarto dia, ouviram-se gritos 
distantes, logo traduzidos como anunciando a chegada dos Auety. 
Os três pareát, ornamentando-se com capacetes de penas, brincos, 

( 14) Desde os primeiros tre inos havíamos notado Aramaní, ~mpre ativo, limpando 
o pátio da aldeia . Indagando de sua função, apontaram-no> sua mulher mais velha 
(possuía duas) como a "dona do iawarí". Não pudemos estabelecer com precisão 
esta função, nem o mecanismo de sua transmissão. Contudo ficou claro que Araman{ 
tinha como encargos cuidar do pátio durante a realização do iawari e for,décer a farinha 
e beijus no dia do jogo. Embora a mulher fosse apontada como "dona", toda a iniciativa 
partia de Aramaní. 
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-
colares, etc., foram os únicos a adiantar-se até o porto para recebê-
los. Algum tempo após, dois deles retornaram à aldeia para buscar 
presentes de farinha e beijus que levaram da volta para os Auety. 
Panelas de cauim e muitos beijus foram transportados por um grupo 
de mulheres para uma clareira próxima, onde os Auety seriam rece
bidos formalmente . Aramaní, em sua função de cuidar do pátio, 
limpou-o de pedaços de pau ou de pedras e providenciou a colocação 
de dois feixes de lenha e palha para as fogueiras de iluminação. Cerca 
das sete horas da noite, os Auety chegaram à clareira, onde se demo
raram até as nove horas. Os "capitães" kamaiurá permaneceram na 
aldeia, cabendo ao pareát chefe e à esposa de Aramaní, a "dona do 
iawarí", a iniciativa de receber os Auety. Pouco depois das nove 
horas da noite, os Auety entraram na aldeia kamaiurá. À frente do 
pequeno grupo - os Auety somam apenas 28 indivíduos - seguiam 
os jogadores do iawari, que se destacavam dos demais pela pintura 
corporal, semelhante à usada pelos Kamaiurá. O líder desse grupo 
era o próprio capitão 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 à casa de Aramaní, enquanto oc; 
jovens kamaiurá se reuniam em frente à "casa das flautas", no outro 
extremo do pátio. Enquanto os Auety cantavam e dançavam, os 
Kamaiurá reuniram seus dardos, amarrando-os dois a dois, para entre
gá-los a um de seus pajés. Este, munido de um ·cigarro, submeteu 
cada par de dardos a um processo de defumação. Terminado o trata
mento dos dardos pelo pajé, a equipe kamaiurá marchou em direção 
ao calunga entoando as canções que habitualmente cantavam durante 
os treinos. Takuní, acompanhado de dois jovens, evoluiu diante do 
calunga. Seguiu-se a demonstração de tiro ao calunga. Kutamapy, 
o capitão kamaiurá, saudou com um tiro de sua carabina ( 15

) a boa 
pontaria de seu filho, quando este acertou um dardo no calunga. 
Aliás, todos os líderes kamaiurá exibiam suas armas, carabinas ou 
arcos e flechas. Terminada a demonstração da equipe kamaiurá, os 
Auety tomaram posição frente ao calunga e repetiram-na em todos 
os detalhes. Com isto encerrou-se a exibição das equipes. Bancos fo
ram traz~dos para o centro do pátio e aí reuniram-se os capitães ka
maiurá e o capitão e dois outros indivíduos 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. 

( 15 ) Estas cara binas são a propriedade de maior valor dos Kamaiurá, Kutamapy 
possuía apenas duas balas e sua intenção ao fai.er foao foi a de assustar os Auet:Y, 
como ele próprio anunciou. 

(16) A roda dos fumantes é uma instituição tradicional no Xingu. Quase todas 
as tardes 03 Uderes de uma aldeia trazem seus bancos para o centro do pátio e ai ficam 
a fumar e conversar. Visitantes são habitualmente convidados a participar da roda. 
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Não se pode dizer que ambos os grupos confraternizassem; predo
minava o formalismo e excessiva preocupação dos Kamaiurá em 
obsequiar os visitantes com beijus, cauim e cigarros. 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 pequeno 
número dos Auety, sua propalada pobreza de roças de mandioca ou, 
então, imitações grotescas desse ou daquele jogador auety. Kutamapy 
e os demais cabeças de cada residência kamaiurá produziram longos 
discursos em que advertiam os jovens para se absterem de relações 
sexuais e só se alimentarem de peixe, restrições que, violadas, trariam 
derrota e insucesso na disputa do iawari. Panelas de cauim passavam 
de mão em mão. Ao amanhecer, a maioria dos jovens kamaiurá es
tava na "casa das flautas", onde se ocupavam em retocar a pintura, 
ajustar as cintas, joelheiras e demais ornatos. Quando estavam todos 
prontos, reuniram-se para uma exibição de tiro diante do calunga. 
Os Auety apareceram pouco após, tomando posição em frente à 
casa de Aramaní. Os Kamaiurá tomaram a exibir-se diante do ca
lunga, seguidos pelos Auety. Kutamapy, o capitão kamaiurá, armado 
de arco e flecha, dirigiu-se com dois meninos para o extremo do 
pátio. Conduzidos por seu capitão, dois meninos auety tomaram 
posição no extremo oposto. Os capitães ergueram seus arcos e flechas 
como se os fossem disparar. Kamaiurá! Kamaiurá! gritou Kutamapy, 
logo respondendo com igual ênfase seu oponente: Auety! Auety. 

Foram trazidos dois feixes de varas e entregues aos meninos. 
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 muitos tiros, sendo os 
meninos estimulados pelos respectivos capitães e demais assistentes. O 
canto de ambas as equipes acopipanhava a demonstração. O capitão 
auet)', tomando de um propulsor e dardos, ocupou o lugar de um 
de seus meninos. O menino kamaiurá demonstrou certa hesitação e 
medo, porém, instigado pelos companheiros, 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 man
tido afastadas, aproximaram-se, deixando entre si um estreito corredor, 
para onde foram levadas as varas, colocadas agora a uma distância 
de seis metros, um feixe do outro. Nilo, o filho de Kutamapy, tocou 
um Auety com a ponta do dardo, encaminhando-se os dois para junto 
das varas. Nilo foi o primeiro a atirar, seguindo-se o Auety. Ao 
mesmo tempo outro Kamaiurá desafiava novo adversário. Nestes 
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duelos, o que desafia tem a primazia do tiro inicial. Os pares de 
adversários se revezam, porém não se mantêm constantes durante todo 
o decorrer do jogo. Ao contrário dos treinos, os arremessos durante 
0 jogo se caracterizam pela violência do gol~~' a ponto de quebrar as 
varas do feixe que serve de escudo. A hab1hdade do contendor que 
se defende está em desviar-se para o lado oposto ao do arremesso, 
visto que o feixe não é suficiente para protegê-lo .inteiramente. Não 
raro, o atirador finta e com um golpe de pulso dispara o dardo em 
direção 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 me~~o 
tempo que os jovens kamaiurá carregaram sobre o grupo adversano, 
envolvendo-o completamente. Desfeita a mêlée, o ~uety _ atingi~o 
retirou-se coxeando para onde estavam seus companheiros nao parti
cipantes do jogo. O iawarí prosseguiu por umas 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 kamaiurá 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 apenas de leve com a ponta 
do dardo. O Auety tomou a ofensiva e procedeu da mesma forma. 
Encerrou-se o iawarí, desfazendo-se as equipes. 

Os Auety reuniram-se todos junto à casa de Aramaní, sentando-se 
os líderes em bancos que este ofereceu. Juruká e sua irmã, ambas 
esposas de Aramaní, depositaram em frente ao capitão a~ety uma 
grande panela de cauim. Este tomou de um propulsor e dois dardo~, 
quebrou-os e depositou os pedaços sobre as bordas da panela: Tawapy, 
o líder dos jovens kamaiurá durante o jogo, fez o mesmo e, aJoelhand~
se junto à panela, iniciou longa arenga de inflexão. lamentosa. Juruka, 
sua irmã e as mulheres auety choravam e repetiam constantemente 
o refrão _' - Auety opáp . .. Auety opáp . . . , "acabaram-se os Auety". 
Terminada a arenga, Tawapy repetiu-a novamente, desta ,ve~ junto ao 
capitão auety que também chorava. Quando Tawapy findou sua 
arenga e cess~ram os prantos, os pareát (mensageiros) (17

) kamaiu~á 
aproximaram-se do líder auety, dele recebendo presentes: o pareat 
chefe um colar de conchas, os dois outros, uma tesoura e um facão. 
Por s'ua vez, os pareát presentearam o Auety com panelas de caui.m. 
Seguiu-se uma dança de que participaram todos os membros da equ1p~ 
auety e duas mulheres kamaiurá. Enquanto se dançava, Tawapy 

(17 ) Os pareát não participaram do iawarí, embora um deles fosse dos que mais 

se destacaram durante os treinos. 
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reuniu os pedaços de propulsores e dardos quebrados e deles fez 
uma pequena fogueira. Terminada a dança, os Kamaiurá e Auety 
se reuniram em grupos à parte para uma refeição em que se consumiu 
grande quantidade de beijus e de cauim. Aramaní e suas duas esposas 
estiveram muito ativos, servindo a l:lns e outros. Após o repasto, os 
Auecy reuniram toda a tralha e presentes e retiraram-se para uma 
casa kamaiurá cujo dono e ocupantes estavam ausentes. Aí ficaram 
até o sol amainar, retirando-se então da aldeia e tomando o caminho 
do porto. Viajariam ainda para o acampamento da Expedição Ron
cador-Xingu, porém teriam que pousar em meio do caminho. A 
saída receberam mais beijus e farinha. 

Na aldeia kamaiurá foi grande a animação nesse dia. A noite 
houve muita cantoria no pátio da aldeia. O jogo, as atitudes e a 
própria linguagem auety, que é uma variedade de tupí-guaraní, po
rém muito mais nasalizado que o kamaiurá, eram o assunto obrigatório 
de todas as conversas. Era plano dos Kamaiurá descer para o acam
pamento da Expedição Roncador-Xingu, porém, como os Auety tives
sem manifestado propósito idêntico, adiaram a viagem. Disseram que 
viajariam somente após os Auety se terem retirado do acampamento. 
Esse fato chama a atenção por ser característico das relações inter
tribais dessa área. Os grupos tribais tendem a evitar-se, reunindo-se 

• - • • • " • A • apenas em ocasioes espec1a1s, como o zawari e uma outra cenmon1a, o 
kwaryp ( 18). Desse ponto de vista, este jogo aparece como algo mais 
que uma simples sobrevivência cerimonial a que se tivesse reduzido o 
emprego utilitário do propulsor. 

Como já foi apontado, o iawarí é uma instituição peculiar a tribos 
representativas da cultura da "área do ulurí": Trumaí, Auety, Ka
maiurá e Waurá. Estas tribos, como as restantes da área. não obstante 
partilharem de um mesmo denominador cultural comum, caracteri
zam-se em suas 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, hoje como ao tempo de voo den 
Steinen, são os grupos marginais à área: Kajabi, Jurúna, Kaiapó. Suiá 
e Xukahamãe. Os três últimos, mais insistentes e atrevidos nos ata
ques, 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 
d.e defesa às incursões de pequenos bandos daquelas tribos que oca
sionalmente penetram em seu território e atacam as aldeias. 

(18) Referimo-nos a encontros que envolvem a maioria do erupo tribal. Indivíduos. 
especialmente os jovens. ocasionalmente visitam aldeias de outras tribos. 
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Propulsor e dardo usados no iawarí. 

A par da ausência de hostilidade ou agressão de fato. entre as 
tribos do alto Xingu, observa-se a exibição freqüente de atitudes de 
rivalidade. Um confronto destas atitudes com aquelas que se obser
vam n~ realização do iawarí sugere ser este jogo uma das manifesta
ções mais expressivas dessa rivalidade, traduzidas porém em termos 
cerimoniais-desportivos. Observa-se, por exemplo, que as aldeias estão 
situadas em locais distantes umas das outras e de acesso difícil; o 
encontro entre indivíduos de tribos diferentes são raros e formais; 
visitantes esporádicos demoram-se muito pouco em uma aldeia estra
nha, em geral, não mais que um dia; quando, por circunstâncias espe
ciais, grupos diferentes se reúnem em um mesmo local, por exemplo 
no acampamento da Expedição Roncador-Xingu, cada tribo instala seu 
acampamento à parte, limitando-se o contacto entre grupos a encontros .. 
ocasionais, de preferência entre indivíduos bilíngües ou de ascendên
cia mista. Entre os demais, particularmente os capitães, predomina a 
atitude de evitar-se o encontro. No iawarí, é flagrante o reflexo dessas 
atitudes: os Auety demoraram-se na aldeia kamaiurá apenas o tempo 
necessário à realização do iawarí; 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 exibiram ostensivamente suas armas; as conversações entre 
os líderes de ambas as tribos foram sumárias e formais; os Kamaiurá 
evitaram visitar o acampamento auety (19). 

Outra manifestação de rivalidade é o marcado etnocentrismo dos 
grupos xinguanos. São freqüentes as comparações evocadas pelos 
informantes para acentuar, quando lhes é favorável, o cotejo numérico, 

( 19) Aproveitando a oportunidade única, estivemos no acompamento auety e ai nos 
demoramos bastante. Quando voltamos à aldeia kamaiuri, os jovens que estavam no . 
pátio manifestaram o desagrado por essa vistta com muita veemência. Batiam em nossas 
costas e diziam que estavam "brabos". Aproveitaram a ocasião para dizer que os AuetY 
eram "ruins", etc. O mais interessante ~ que dois destes jovens, que haviam desempe
nhado as funções de pareát (mensaeeiro>), prometeram aos Auety que nós lhes dadamos 
uma infinidade de presentes. 
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uma produção agrícola maior, técnicas e uma séri,~ de julga!Ilentos 
subjetivos, como "bons", "amigos", "trabalhadores , que definem a 
tribo informante e contrastam com "maus", "inimigos", "preguiçosos", 
das tribos vizinhas. Não obstante a afirmação de qualidades favorá
veis, é evidente a insegurança da tribo informante, manifestada s~bre
tudo por um excessivo medo de feitiçaria da parte de ~utras tn?.os. 
No iawari, os Auety foram cumulados de p~esente~ de _fannha e be11us. 
Alegaram os Kamaiurá que seus antagonistas nao tinham roças -
"estavam com fome", enquanto eles, Kamaiurá, tinham mandioca em 
abundância. O pequeno número de Auety e conseqüentemente a in
capacidade de reunir uma equ.ipe de joga~~res jovens tal como os 
Kamaiurá, era objeto de repetidos comentanos desabonadores. Ao 
falecer uma mulher kamaiurá, no dia imediato ao do iawari, correram 
logo rumores de que a morte teria sido causada por feitiçaria auety. 
Esta suspeita foi manifestada em discursos e ameaças. · 

Estas considerações sumárias em que se procura demonstrar ser 
o iawarí uma manifestação de rivalidade intertribal, embora condicio
nada a termos cerimoniais-desportivos, ficariam, porém, incompletas 
sem uma referência a outra forma de competição desportiva, xingua
na, o huká-huká. f: este uma luta corporal, comum a todas as tribos 
da área e praticada quase que diariamente nas aldeias. f: tradicional 
um jovem visitante lutar o huká-huká com os jovens da tribo ou aldeia 
que visita. A competição é, porém, individual, e independente de 
arranjos prévios ou época apropriada. Regula-se pela iniciativa indi
vidual e é ao prestígio do indivíduo que beneficia. Falta-lhe o con
teúdo cerimonial simbólico do iawari, podendo ser considerada como 
uma atividade simplesmente desportiva. Além disso, o iawari se dis
tingue do huká-huká por ser uma empreitada coletiva. A iniciativa e 
sua realização depende diretamente da ação dos líderes das diversas 
aldeias e de entendimentos formais entre esses líderes. Os preparati
vos para sua realização obedecem a um calendário tradicional e exi
gem a colaboração e participação ativa de toda a aldeia: os jovens 
que o disputam, os demais que assistem estes nos treinos e as mulhe
res que fabricam um excesso de farinha e beijus para consumo coleti
vo e presenteamento. As equipes que se defrontam representam a 
tribo, sendo sugestivas as exclamações de desafio e as lamentações na 
derrota. O simbolismo guerreiro é evidente nas cargas e exibições 
que precedem ao jogo, no arremesso de dardos, nos propulsores e 
dardos que são quebrados e queimados e nas arengas e lamentações 
da tribo perdedora. O iawarí assume desta maneira um caráter cole
tivo, intertribal, enquanto o huká-huká permanece uma competição no 
nível individual. 

Como já foi apontado, a complexidade e singularidade de ocor
rência dessa forma de competição levam a crer seja o iawarí uma insti-
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tuição desenvolvida localmente, e, como tal, funcionalmente adapta
da às exigências 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 que demonstram 
hostilidades abertas, não são culturalmente sancionadas. A par disso, 
porém, são evidentes a rivalidade e a insegurança que dominam as 
relações intertribais. A própria feitiçaria, que poderia funcionar como 
válvula de escape à rivalidade, acreditamos exista mais como suspeita 
que procedímento institucionalizado. Poder-se-ia, então, aventar que 
o iawari funciona como um mecanismo estabilizador de relações inter
tribais. Estabilizador por canalizar as atitudes de rivalidade e ten
dências agressivas para uma expressão social e culturalmente sancio
nada - uma competição desportiva simbólica de atividade guerreira. 
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