Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
Cole~ao

Estudos Brasileiros

Eduardo · Galvio

vol. 29
Dire~ao

de:
Aspásia Alcantara de Camargo
Juarez Brandao Lopes
Luciano Martins
Ficha catalográfica
CIP - Brasil. Cataloga~ao-na-fonte
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ.
Gl7le

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)

ENCONTRO DE SOCIEDADES:
•

1ndios e brancos no Brasil

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

79-0086

....

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

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

APONTAMENTOSSOBRE
OS INDIOS KAMAIURÁ
1

Tribos - A regiao compreendida entre os ríos Batovi, Ronuro,

Curiseu e Culuene abriga, ainda boje, representantes dos principais
grupos lingllísticos indígenás brasileiros. Assim, de sul para norte,
os Bakairí, Kalapalo Nabukwá e Kuikuru, da familia Cariba; Waurá e Mehinaku, aruaques; Auety e Kamaiurá, tupis; Trumaí, grupo
de língua isolada. Resta ainda mencionar os Kaiabí, possivelmente
tupis, e os Iawalapitf, grupo aruaque, boje como tal extinto, cujos
remanescentes se acham espalbad9s pelas várias tribos da regiao.
Mais para o norte, fora dessa área, mas a ela culturalmente relacion~dos, os Ju'runa, classificados geralmente como tupis, e os Suiá, da
familia ge. Ao sul e sudoeste dessa área, estende-se urna faixa etnograficamente desconhecida. É a zona dos Chavantes e outros grupos que se presume sejam representantes do grupo je.
Informantes de várias dessas tribos falaratn de outros grupos
que habitam essa área do altó Xingu, como os Matipuby e Aipátse,
1 A presente nota constitui um resumo das observacoes de campo colhidas'durante
nossa estada de oito semanas na regiao do Alto Xingu. Referem-se mais particularmente aos fndios Kamaiurá. do rio Culuene, em cuja aldeia residimos duas semanas, e com os quais tivemos demorado contacto no acampamento da Expedicao Roncador-Xingu, para onde convergiram Auety e TrumaL O objetivo inicial.
pesquisa de termos de parentesco Kamaiurá, foi ampliado. dadas as magnificas
condicoes de trabalho. que a regiao oferece.
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de língua semelhante a dos Kalapalo,, portanto, cariba. Ambos de
número reduzido, localizados no río Culuene; os Xukahamae, descritos como semelhantes aos Suiá, tanto no uso de batoques nas
orelhas e Iábios, como na arma preferida para o ataque, a borduna.
O seu desconhecimento de qualquer prática agrícola era dado como
característico diferenciador das outras tribos da regiao. Habitam o
río Manitsawá afluente do Xingu a margem esquerda. Pelas descricoes, bem pod~rá tratar-se de um grupo je, porém o absolut.o desconheci mento de sua língua, torna temeraria qualquer tentativa de
classificacao. Fala-se também nos Sapain, descritos como pigmeus,
ao que parece, dado o vago das descricoes, tribo Iendária. Os i~for
mantes desconheciam os Manitsawá, cuja língua von den Ste1nen
anoto u.
Do ponto de vista etnológico, essa r~giao ·foi e~tudada a p~i
meira vez em 1884 por Karl von den Ste1nen, 2 etnografo alemao
que tres anos mais tarde realizou .°!11ª se~unda vi~gem, d.emorandose principalmente entre os Bak~tn, do no BatOVI. s.egu1ram-se4 outras viagens como a Max Schm1dt, 3 em 1900; H. H1ntermann em
1925; V. Petrullo 5 em 1932; Buell Quain, em. 1939 e, mais recen temente, a da equipe cinematográfica do Servico de Protecao aos Indios, dfrigida por Nilo Veloso. Dentre todos, destaca~se von den
.Steinen, cujas detalhadas e acuradas observacoes c~nstttuem a melhor fonte para o conhecimento etnológico dessa area.
Aldeia - A atual e única aldeia dos Kamaiurá que a denominam de Tiwatiwari está situada a margem esquerda do rio Kuluene,
num ponto distante tres horas, embarco a motor, do acampamento
da Expedicao Roncador-Xingu, estabelecido 6 . a 129 O' 15" S·e. 5 3;
23' 50" W. Essa aldeia é de construcao recente, ten do os Kuma1ura
habitado anteriormente as margens de urna grande lagoa, distante
meio dia de viagem por ter.ra, da atual situacao. A essa aldeia da
Lagoa, chamam de lpavú. Fortes epidemias·de gripe, que causaram
·muitas mortes, parecem ter sido a causa do seu abandono. Os Kamaiurá nao estao satisfeitos com a atual localizacao, pretendendo
voltar para /pavú, para onde viajam com freqilencia em busca de piquí, e urucu, e onde vao enterrar os mortos.
2 Steinen. Karl von den - Durch Central Brasilien. Leipzig, 1886. Unter de:i N a·
turvolker Zentral-Brasiliens. Berlin 1894.
·
3 Schmidt, Max. lndianerstudien (1900). Berlín, 1905
4 Hintermann, H. - Unter lndianer und Riesenchlangen. Zurich, Leipzig, 1926.
5 Petrullo, V. Primitive peoples of Mato Grosso, Brazil. M useum Journal, 23
1932.
6 Dados fornecidos pelo Comte. Pojucan do C onselho Nacional de Gcografia.
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A aldeia Kamaiurá é constituída de cinco casas deforma oval e
cobertura arredondada, sem distincao entre teto e paredes, dispostas em círculo. O interior desse círculo é urna praca limpa de qualquer vegetacao, onde tem lugar as reunioes e dancas. No centro, há
urna espécie de silo em que está depositada a tapioca a ser consumida em urna festa a realizar-se proximamente. A excecao desse depósito da tapioca de cuja existencia, em outras aldeias, nao ternos informacao, o tipo- de aldeia circular, com casas de cobertura arredondada, é o mesmo para as diversas tribos do alto Xingu, fato que
pudemos observar quando sobrevoamos as aldeias dos Kalapalo,
Kuikuru e outras isoladas, que nos indicaram como sendo dos Matipuhy e Aipátse. Falta va a aldeia Kamaiurá a grande gaiola cónica
para o gaviao real, comum as outras aldeias da regiao.
A maior c~sa mede 20,20m de comprimento por 10,30m de largura e 6,0m de altura; a menor, l6,90m x 9,0m x 7,0m. As redes de
dormir sao armadas em leque, partindo dos dois esteios centrais
para os lados; as redes dos homens ocupam posicao imediatamente
superior as das mulheres. O centro da . habitacao é ocupado por
grandes cestos de armazenar farinha e massa de mandioca, panelas
grandes de preparar a massa de mandioca e fogos de cozinh~r. Pendurados ao teto, amarrilhos de milho seco, reservas de cabacas, armadilhas de pesca, e, por vezes, ornamentos de pena. A maioria das
casas esta va com a cobertura parcialmente desfeita, protegidos apenas os lugares ocupados pelas redes de dormir. lnformaram ser comum esse hábito durante a estacao seca, quando é apenas suficiente
o abrigo contra o orvalho noturno. Para substituir urna_das 'casas,
que foi destruí da por um incendio, estavam construindo urna nova,
segundo o modelo dos ranchos da expedicao Roncador-Xingu.
Populartio - Os Kamaiurá somam atualmente 110 individuos.
Homens - 55.
1 a 15 anos - 14.
15 a 30 anos - 23.
30 a - 18.
M ulheres - 55:
1 a 15 anos - 15.
15 a 30 anos - 22.
30 a - 18
Homens casados - 27.
Apenas os Kuikuru e Kalapalo sao apontados pelos informantes como tendo urna popula~ao superior ados Kamaiurá. Os Wau19

rá, segundo informacoes, sao em número inferior, o mesmo suce·
dendo aos Mehinaku 7 .Aucty e Trumaf encontram-se cm vias de ex·
tin~ao, com pouco menos que trinta indivíduos cada grupo. Epidemias de gripe.parecem ser urna das principáis causas para esse decréscimo.
Subsistencia - Os indios Kamaiurá dcpendem, para sua alimentacao, dos produtos cultivados nas ro~as; a mandioca, o milho,
batata doce, cará, cana-de-a~úcar e amendoim. Plantam ainda o algodao, usado para tecer as redes de dormir e o fumo, utilizado na
medicina. Para o plantío, derrubam grandes clareiras na mata virgem que circunda a aldeia, servindo~se para esse míster de instrumentos de ferro importados. Iniciaram a derrubada em junho, para
queimar cm setembro e aguardavam as primeiras chuvas, que devem ocorrer em outubro, para o plantío. As ro~as sao grandes e de
forma irregular, sendo de propriedade individual, embora trabalhadas coma ajuda do grupo familiar, pelo menos por ocasiao da derrubada.
Plantam unicamente a "mandioca brava", desconhecendo a
variedade chamada "mansa" ou aipim. Os tubérculos sao colhidos
e transportados para a aldeia em grandes cestos. Aí sao raspados
com auxílio de conchas e ralados. A massa é espremida com a esteira feíta de talos de buriti, para líbertá-la do suco venenoso; arrumada em paes, que sao deixados secar ao sol e depois armazenados
para posterior fabricacao de farinha e beijus. Pela decantacao do
sumo da mandioca é obtido um subproduto, a tapioca.
A farinha somente é consumida misturada co~ água, sob a
forma de um mingau, a que o_s Kamaiurá chamam de Kauím. Os
beijus sao utilizados a maneira de nosso pao, nunca faltando as refeicoes. O peixe, cozido ou assado, é· neles colocado e servido tal
como um sanduíche. A coleta de produtos silvestres, em especial do
piqui, suplementa essa dieta.
Embora realizando urna ou outra cacada ocasional, os indios
Kamaiurá sao, sobretudo, pescadores. Essa atividade é constantemente exercida, em grupo, quando usam o método de envenenar a
água dé lagoas e barragens com o timbó, ou individualmente, com
o auxilio do arco e flechas. O pescado é assádo cm giraus, segundo
a técnica do "moquém", muito difundida entre indígenas brasileiros, ou cozinhado. Ao peixe é adicionada muita pimenta e um pro7 Nos meses de janeiro e fevereiro de 48, Pedro E. de Lima csteve na aldeia dos
Waurá fazcndo pesquisas antropológicas. A popula~o waurá é de 95 individuos.
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duto da coccao de cinza e terra de sabor muito azedo. Nos acampamentos, o peixe é simplesmente colocado sobre as brasas, urna vez
aberto e limpo. As vísceras sao assadas a parte.
Os Kamaiurá nao possuem outros animais domésticos, além
de uns poucos passarinhos, papagaios, araras e cachorros. Papagaios e araras sao muito apreciados pelas penas que fornecem para
os ornatos. Nao tem atualmente nenhum exemplar de gaviao real,
informando os Kamaiurá ter morrido o que possuíam, por falta de
seu alimento predileto: macacos. Ao fundo de urna das casas, existía urna pequena gaiola cónica, feíta de varas, abrigando um gaviao
pega-macaco. Esse pequeno gaviao consumía grande número de
pass.arinhos abatidos com flechas emboladas, de modo a lhe serem
dados ainda vivos. A esses animais domésticos, ou melhor, amansados, os Kamaiurá dao o nome de ierembáp - cherimbabo da
"língua geral".
Quer nas técnicas de plantio, como nas plantas cultivadas, na
coleta de frutos silvestres e na dependencia maior sobre a pesca, as
tribos dessa regiao apresentam um quadro bastante uniforme. Nas
lendas, que explicam a origem da mandioca, colhidas por von den
Steinen entre os Bakairi, bastante semelhantes aquelas que registramos entre os Kamaiurá, aponta aquele autor ·sugestiva influencia
aruaque. O uso intensivo da mandioca pode constituir outra indicacao dessa influencia. ;
lndumentária - Os índios Kamaiurá andam inteiramente nus,
apenas as mulheres usam um pequeno triangulo colocado pouco
acima do púbis, feito do líber de urna árvore, preso a um cinto de
fios obtidos da folha de palmeira buriti. Habitualmente, trazem
todo o corpo pintado de vermelho de urucu.
Nas ocasioes festivas, porém, ou nas lutas desportivas, pintam
o corpo com urucu, jenipapo, carvao e tabatinga que, combinados,
dao margem aos mais variados padroes. Os jovens pintam o corpo
com mais freqüencia que os homens adultos. As muJheres usam
pinturas mais sóbrias, servindo-se em geral apenas de urucu. Além
de pintura do corpo, os homens, mesmo em dias comuns, usam
urna espécie de perneiras·, feítas de envira. Para ·a s lutas desportivas
e cerimónias, vestem, além das perneiras, joelheiras e cinturoes de
fios de algodao. Ornamentos de penas sao exclusivamente usados
nas festas. Nessas ocasioes, as mulheres substituem o fio inferior do
triangulo por urna has te fina e flexível de nervura de folha de buriti.
O cabelo, nos homens, é cortado em toda a volta da cabeca,
pouco acima das orelhas; os adultos fazem urna pequena tonsura
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circular no alto da cab~a. As mulheres cortam o cabelo apenas na
frente, pouco acima dos olhos, deixando..:os caídos, longos, sobre os
·
ombros e costas.
Ciclo de vida - Durante a gravidez e após o nascimento de um
fiJho, os país se submetem a restricoes alimentares, abstendo-se de
comer bichos de pelo, como o veado, porco do mato e anta. Essas
restricoes, que também se estendem a crianca por um período que
parece prolongar-se até a puberdade, novamente atingem o individuo que relativamente jovem, se torna pai, obrigando-o a urna abstencao quase total de caca de pelo durante quase toda a vida.
Por ocasiao da puberdade, jovens de ambos os sexos sao submetidos a um período de reclusao que, pelas informacoes, dura cerca de dois meses para os homens, estendendo-se um pouco mais
para as mulheres. A reclusao é feíta dentro da própria residencia,
construindo-se para isso um pequeno cercado de varas. Durante
esse tempo, o individuo só pode abandonar o cercado a noite, para
.satisfazer necessidades fisiológicas. A alimentacao se restringe a
beiju, Kauím e peixes considerados inofensivos. A água para beber
ou para higiene é levada ao cercado pela mae do recluso ou por um
parente feminino, pelo menos em tratando-se de rapazes. Segundo
os informantes, as jovens deixam o cabelo crescer até cobrir os
olhos, alguns afirmam que é preciso que atinjam o queixo. Ao terminar o período de reclusao é feíta a tonsura nos rapazes; as mocas
entao, tem o cabelo cortado pouco acima dos olhos e, na maioria
das vezes, já lhes sendo conhecido o futuro marido, é este·quem os
corta. Em julho, por ocasiao de nossa estada, já doze rapazes estavam recolhidos, e segundo os informantes, brevemente outros o seriam. Marcavam como término para o período de reclusao, a época
da desova da tartaruga tracajá, isto é, setembro, ocasiao em que se
realizaría urna festa que chamam de kwaryp.
Nao conseguimos dados sobre qualquer cerimónia para o casamento, exceto quando este coincide para a jovem, com o final de
sua reclusao, ocasiao cm que o futuro marido lhe corta os cabelos.
A monogamia é regra geral, sendo, porém, admitida a poliginia.
Nos casos observados, pouco aliás, um homem era casado com
duas irmas. Dizem os informantes que é comum o individuo tomar
por segunda esposa a irma mais moca de sua mulher, quando ela já
nao esteja destinada a outro marido. A residencia, nos primeiros
tempos do casamento, parece ser matrilocal, embora o reajustamento dos grupos familiares, em conseqüencia da reducao de sete
casas da antiga aldeia para cinco da atual, tenha perturbado a situa22

cao. O pouco tempo de permanencia entre os Kamaiurá nao deu
margem para observar a estabilidade dos casais jovens, mas permití u testemunhar freqüentes rusgas devido a infidelidade de um ou
outro cónjuge.
O casamento intertribal foi comum, pelo menos na gera~ao
passada. A maioria dos individuos apontados como membros de
outras tribos eram, na realidade, descendentes de pai ou mae Kamai urá com um membro de outra tribo, o que foi constatado pelas
genealogías. Assim, de um-a mulher, que nos apontavam como
Mehinaku, pudemos verificar que o pai era Kamaiurá e a mae
Mehinaku. Urna outra, que referiam como lawalapití, era filha de
pai Iawalapití e mae Auety. Nestes, como em outros casos, o individuo falava correntemente as duas línguas.
Assistimos a morte de urna velha kamaiurá, vítima de pneumonia Ao anoitecer da véspera de sua morte, postaram-se junto arede, em que agoniza va, os paren tes mais próximos: pai, marido, irmao e duas irmas. Lamentavam-se todos num choro alto e cantado .
De momento a momento, um deles interrompia o choro para perguntar a doente se estava viva. "Emanan ere" - "voce ja morreu?"
- era urna pergunta angustiada, que fazia redobrar as lamentacoes,
quando demorava a resposta. Durante vários dias fora tratada pelos pajés, que terminaram por abandonar a doente, sem esperancas. Urna de suas irmas, em voz alta, queixava-se de feiticaria dos
Kamaiurá, que teria provocado o mal. Por duas vezes, o pai da moribunda foi ao pátio da aldeia onde, num discurso intercalado de
solucos, dizia que estava zangado porque sua filha ia morrer. Aumentaram os circunstantes, principalmente mulheres, que vinham
chorar ao pé da rede, repetindo de maneira constante e monótona o
designativo de parentesco que as ligava a mulher em agonía. Esse
quadro permaneceu sem altera~ao até o romper do dia. Apenas aumentaram os murmúrios de feiticaria, mais tarde atribuida aos
Auety em visita a aldeia.
Cerca das nove horas da man ha, já em agonia franca, foi conduzida na rede para lpavú, a aldeia da lagoa, para o enterramento.
Levaram-na o irmao, o pai, duas irmas, e um outro parente masculino; o marido permaneceu em casa. Os acompanhantes demoraram-se em Jpavú apenas o tempo necessário para o enterramento,
que foi feíto no pátio da aldeia. Ao anoitecer desse dia, o marido e
parentes da morta reiniciaram o choro que se prolongou até tarde
da noite. O choro devia ser repetido durante cinco dias ao nascer e
ao por do sol. Durante esse tempo, a dan~a das flautas que se vinha
realizando, quase que diariamente, nao teve lugar. Cessaram igual23

mente, as cancoes que os rapazes costumavam cantar a noite.
Como deixamos a aldeia no dia seguinte ao enterro, nao pudemos
observar a duracao das lamenta~oes.
Días após fomos informados de urna outra morte ocorrida na
aldeia. Dessa vez urna jovem, cujo passamento foi atribuído a feiticaria de um Kuikuru. Seu corpo foi levado para lpavú para ser enterrado.
Dizem os informantes kamaiurá que as crian<;as, quando recém-nascidas ou ainda muito jovens, sao enterradas dentro da pró
pria habitacao. Os grandes líderes tem o túmulo marcado por um
quadrilátero de toras. Para as sepulturas desse tipo, escavam dois
buracos próximos ligados por um túnel, onde é armada a rede do
morto de modo a protege-lo do contacto direto coma terra. Nas sepulturas comuns é simplesmente escavado um buraco, onde o morto é depositado embrulhado na rede e acompanhado de seus pertences. Os jovens tem o cabelo cortado rente por ocasiao da morte de
seus pa1s.
A reclusao, durante o período de puberdade, a ocorrencia de
poliginia, os costumes f unerários, por nós observados entre os Kamaiurá, sao traeos também comuns na área do Xingu, pelo menos,
para as tribos Kalapalo e Kuikuru. Essa informacao a <levemos aos
Irmaos Vilas Boas, que mantiveram demorado contato com essas
duas tribos. As observacoes de von den Steinen sobre as tribos do
Curiseu, registrando o resguardo dos pais por ocasiao do nascimento de um filho, a ausencia de cerimónias no casamento e costumes
f unerários coincidem, em linhas gerais, com as nossas.
Transporte - Dado o grande número de rios, igarapés e lagoas,
o meio de transporte por excelencia é a canoa. Os Kamaiurá constroem-nas de casca do jatobá pelo processo já conhecido de armar
um gira u em torno da árvore, cortar a casca na forma desejada para
a canoa e submete-la, após a retirada, a acao do calor para lhe dar
forma. O material, a maneira de construir e a forma sao comuns a
todas as tribos dessa área, como se pode deduzir das observacoes de
von den Steinen, Petrulho e viajantes mais recentes.
Tanto a mata, como o campo ou o cerrado, sao cortados por
u·m sem número de trilhas, utilizadas como caminhos habituais
para o transporte por terra. o cesto de carregar, atado a tira que
apoia na testa, é comum a maioria dessas tribos.
Ceramica - Os Kamaiurá, como as demais tribos dessa regiao,
exceto os Waurá, desconhecem a técnica de fabricar vasos de ceramica. A que possuem e utilizam é obtida por troca. sendo sempre
24

assinalada a sua procedencia como Waurá, embora outras tribos
possam servir como intermediárias nas permutas. Dizem os informantes Kamaiurá que os Suiá, localizados a considerável distancia
desse centro, possuem ceramica fabricada por mulheres W aurá raptadas. Além das panelas redondas, de fundo chato e bordo saliente
que atingem comumente a meio metro ou mais de diametro utilizadas para cozinhar, sao comuns as pequenas panelas zoom~rfas representando aves, pequenos mamíferos, répteis, etc. Essas panelinhas eram usadas entre os Kamaiurá para refeicoes ou para guardar alimentos já preparados. Os Kamaiurá dizem que atualmente
apenas tres velhas mulheres W aurá conhecem a arte de fabricar tais
panelinhas w
Tecido - As redes Kamaiurá, como as que pudemos observar
entre os Kalapalo, Aueti e Trumaí, sao tecidas de fibras de buriti
para a trama, e de algodao para a urdidura, formando um tecido
muito fechado e grosso. Esse tipo de rede é usado exclusivamente
pelos homens. A rede das _mulheres, também feíta de buriti e algodao, tem a urdidura muito espacada, nao constituindo um tecido
Além das redes fabricam ligas perineais e bracadeiras de algodao
Técnica feminina.
Outras técnicas - O trancado é relativamente pouco desenvolvido entre os Kamaiurá que fabricam, além de esteiras de ·espremer
mandioca, abanos e grandes cestos quadrangulares de fundo chato.
A plumária é também pouco desenvolvida entre os Kamaiurá limitando-se a um tipo comum de ornato de cabeca, com as pen;s dispostas em leque, bracadeiras e brincos. Outros adornos, como colares de pecas retangulares ou circulares de concha, usados indiferentemente por Kamaiurá, Auety e Trumaí, sao de procedencia Kalapalo, considerados especialistas nesse míster. Observamos a fabricacao de bancos de madeira imitando formas animais, entre Kamaiurá e Trumaí.
Armas - O pau d'arco é particularmente abundante na zona
ocupada .Pelos Kamaiurá, que se especializaram na fabricacao de
arcos de seca o quadrangular para fornecer as tribos vizinhas a troco de panelas, colares de concha e objetos diversos. Embora nos outros grupos a técnica de fabricacao dessa arma seja conI:iecida, os
arcos fabricados pelo Kamaiurá sao considerados de melhor qualidade, segundo nos informaram reiteradamente índios dessa tribo.
O encordoado é feíto coma fibra da casca da imbaúba. (Cecropia
sp.)
8 Pedro E. de Lima, em viagem posterior, nao observou tal fato .
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As flechas, feítas de taquara fina ou de cana de ubá, tem a emplumacao costurada. A ponta é de madeira mais dura, osso, ferrao
de arraia e, nos días de hoje, de pregos ou pedacos de ferro. Para a
pesca,. usam algumas vezes urna flecha mais longa, nao emplumada,
com que fisgam o peixe, a maneira de um arpao. Para a caca de peda palmeira tuquenas aves usam, como ponta de flecha, o coco
•
cum, que perfuram para sibilar quando a flecha é lancada.
Além do arco, para propulsor de flechas, utilizamos Kamaiurá urna tábua de arremesso, palheta ou estólica, como é designada
em algumas descricoes. Os Kamaiurá chamam-lhe de iawari momoáp (iawari - tucum; momoáp- lancar,jogar). As flechas para esse
propulsor nao trazem emplumacao, tem .urna pedra rombuda como
p.o nta e, as vezes, um coco de tucum (iawari). Somente observamos
o uso da palheta como desse tipo de flechas n um jogo, espécie de
combate simulado, entre Kamaiurá e Auety, a que os primeiros deram o nome de iawari. Os informantes negaram a utilizacao da palheta para a guerra ou caca, mesmo ~m tempos passados. Segundo
os Kamaiurá, conhecem e realizam esse jogo as tribos Waurá, Kalapalo, Nahukwá, Kuikuro e Trumaí.
Organizafoo social - Os Kamaiurá possuem urna única aldeia,
o que também se verifica para as demais tribos vizinhas. Cada urna
das residencias da aldeia Kamaiurá, em número de cinco, corresponde a urna familia extensa dirigida por um chefe masculino. O
sistema de paréntesco é bilateral e um dqs seus característicos é a
grande extensao dos termos - irmoo e irma, fi/ho e filha. Os individuos da mesma geracao, aparentad.os, irmaos, irmas e primos chamam-se entre si de 44 Írmaos" mesmo quando de parentesco remoto.
Um homem chama aos filhos de seu irmao de filhos, e urna mulher,
aos filhos de sua irma de filhos. O irmao da mae, e a irma do pai,
bem como o filho do irmao da mae, e filhos da irma do pai, sao denominados por termos especiais. Os avós paternos ou maternos e
irmaos das avós sao distinguidos apenas pelo sexo.
Os chefes dos cinco grupos de família extensa, que na antiga aldeia eram em número de sete, chamavam-se entre si, de irmoos.
Dentre eles, apesar de nao ser o mais velho, destacava-se Kutamapú pelo prestigio sobre os demais. Era apontado como "capitao"
da aldeia embora, na prática, sua autoridade se restringisse ao grupo familiar que dirigía. Pudemos observar esse fato na realizac;ao de
vários trabalhos em que ele nos anunciava ter a cooperac;ao de toda
a aldeia, mas que, ao fim, eram realizados exclusivamente pelos indivíduos de seu grupo familiar residente: irmaos, filhos e genros.
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Cabia-lhe, porém, a iniciativa nas festas, ocasiao em que agia como
chefe. Aos demais chefes era também dispensado o tratamento de
capitoo. Os individuos comuns eram apontados pela palavra Camára, provável deturpacao do termo portugues camarada, usada no
interior como sinónimo de empregado.
Há urna tentativa para assegurar urna linha hereditária de sucessao quer para os chefes de grupo, quer para o capitao da aldeia.
Kutamapú costumava acentuar que seu pai fora capitao, daí sua
posicao atual, que transmitiría ao filho mais velho. Um jovem de
seis anos de idade era chamado de capitao porque o pai, assassinado pelos Suiá, era um ca pitao. Ao chefe do grupo fa miliar menos
numeroso, que obtivera o título de capitao em urna viagem que
realizou até os estabelecimentos do SPI no rio Batovi, era negado,
pelos demais, esse título. Explicavam que seu pai nao era capitao.
Contudo essa linhagem é precária, sendo Kutamapú, o capitao
da aldeia, um exemplo disso. O capitao anterior a Kutamapú era
seu irmao, devendo pela linhagem a chefia passar ao filho deste.
Entretanto, porque 9 filho do irmao de Kutamapú fosse muito jovem ou por qualquer outra razao, este tomou a lideranca da aldeia
e pretende transmití-la a seu filho. As filhas dos capitaes sao distin-·
guidas das outras mulheres por urna tatuagem no braco e nos pulsos; duas e mais, comumente tres linhas paralelas. circundando o
braco e os pulsos. Embora as esposas dos capitaes trouxessem essa
tatuagem, havia bom número de mulheres, com essas mesmas tatuagens, casadas com individuos comuns.
É do ajustamento entre os vários chefes de família que decorre
a vida política da aldeia. Embora nao podendo ser considerado um
chefe com autoridade centralizada, Kutamapú possuia indiscutivelmente maior prestígio entre os demais. Seus discursos e apelos aaldeia, fosse para as pescarías comuna is, fosse para observacao de regras pertinentes as cerimónias, eram repetidos por cada um dos
líderes dos out ros grupos fa miliares que assim se dirigiam diretamente a seus agregados. Aliás, é um traco digno de nota a freqüencia dos discursos no pátio da aldeia, a respeito tanto de fa tos importantes, como de ocorrencias comuns.
Seria interessante pesquisar num dos grupos Waurá ou Mehinaku, o status de chefe e a existencia de linhagens, traco mareante
entre os aruaque, e a possível influencia desses traeos junto as tribos
x1nguanas.
As listas de termos de parentesco Kamaiurá e Auety, dada a
necessidade de compará-las com outras, já publicadas, dos Tenetehára, Caiuá, Tapirapé e tupis da costa, destinam-se a futura
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publicacao. Desde já, entretanto, chamamos a atencao para urna
observacao: a grande semelhanca entre os termos colhidos entre os
Kamaillrá e os Tenetehára dp Estado do Maranhao, o que talvez
indique urna origem litoranea para esse grupo do Xingu.
Religioo e /endas - Os Kamaiurá acreditam na existencia de um
grande número de sobrenaturais, alguns hoje inativos e outros ativos. Na primeira categoria, se enquadram os heróis culturais M avucinim e seus dois filhos gemeos: Kwat e lay, o sol e a lua, que nao
constituem objeto de culto ou de controle. Entre os ativos destacam-se - anhangú espírito dos mortos;jakui, anurikumá e outros seres da mata, cujos característicos nao pudemos precisar.
A propósito desses últimos, é vedado as mulheres assistir a
danca de jakui, em que os homens vestem máscaras representando
esses sobrenaturais e tocam flaQtas. Ao ouvir a flauta, as mulheres
correm para dentro das casas fechando as portas. A que for surpreendida espreitando os homens dancarem, é abrigada a ter relacoes sexuais com todos os borneos da tribo. Esse fato foi também
observado entre os Kalapalo ·pelos irmaos Vilas Boas. As flautas do
jakui estavam guardadas sob um maco de folhagem, no pátio da aldeia. Von den Steinen e Petrullo se referem acasa das flautas ou dos
homens, construída no pátio da aldeia para abrigar flautas cerimoniais. É bastante provável, pois, que esse traco, danca e uso de flautas proibidas as mulheres, seja de larga difusao entre as tribos xinguanas.
Mavucinim e seus filhos gemeos estao presentes nas lendas que
tratam da origem da mandioca, obtencao do sol, roubo do fogo e
de outros traeos culturais. Entretanto, em suas narrativas se afastam daquelas que tem sido registradas para outros grupos tupiguarani, aproximando-se, pprém, das que von den Steinen colheu
entre os Bakairi. O próprio nome do principal herói KamaiuráMavucinim, se aproxima do similar bakairi Kamuschini, palavra
em que von den Steinen aponta um radical aruaque Kamu. Do
mesmo modo os gemeos Bakairi sao designados pelas palavras
aruaque Keri e Kame, lua e sol, porém invertidos, no bakairi, para
sol e lua.
Segundo os K.amaiurá, a mandioca a principio era conhecida
apenas pelo pakuem, ave aquática, que a. transmitiu ao veado, de
quem K wat, um dos geme~~' a roubou para os Kamaiurá. O fogo
f oi roubado por K wat a:ráposa de campo, que o possufa nos olhos.
Para obtcr o sol, arrebatando-o ao urubu-rei, um dos gemcos transf ormou-se em um tapir morto. Essas narrativas se afastam daquelas
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Casa xinguana, detalhe da estrutura.
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que tem sido geralmente registradas para outros grupos tupiguarani, aproximando-se, porém, das lendas registradas por von
den Steinen entre os Bakairi. Essa influencia aruaque, que parece se
fazer sentir nas lendas Bakairi, grupo cariba, poderia, assim, ser
também estendida aos Kamaiurá, grupo tupi vivendo próximo do
extremo norte dessa 4rea.
X amanismo - Como intermediários entre os sobrenaturais ati-
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vos e o indivíduo, estao os xamans, a que os Kamaiurá chamam de
paié. Nao tivemos oportunidade de assistir a outras atividades xamanísticas além da cura de urna doente, em que participaram todos
os paié da aldeia, em número de nove.
Cerca das nove horas da manha reuniram-se os paié em casa da·
doente, levando para aí seus bancos, maracás e longos cigarros. Retiraram-se os moradores, pois é vedado aos jovens assistir tratamento, e a porta da casa foi fechada. Após reunir os banc·o s em roda, próximo a rede da doente, os paié acenderam os cigarros e comecaram a puxar fortes baforadas de fumo. U m deles, aliás marido
da enferma, iniciou urna cancao, logo acompanhado pelos outros,
marcando-se o ritmo .c omo bater dos maracás, que além de sacudidos eram esfregados de encontro ao braco, o que produz um rangi~
do característico. A cancao foi interrompida com a retirada de quatro do.s paié, que se dirigiram para o mato. Ao cabo de algum tempo, voltaram anunciando-se por urna cancao. Caminhavam em fila,
carregando Q da frente, além de um ramo de folhas, u m boneco de
envira. Quando atravessaram o pátio da aldeia, os que aí estavam
voltavam as costas para o cortejo. Ospaié que haviam ·permanecido
na casa, imediatamente retomaram a cancao, adiantando-se um deles pata receber na porta os que chegavam. Conduziu-os até a rede
da doente, sobre a qual foi depositado o ramo de folhas, o boneco·
de envira e um maracá. A doente abracou esses objetos, enquanto
os demais pajés, um de cada vez, sacudia o maracá em toda a extensao da rede. Passado isso, um por ·u m aproximava-se da doente
para chupar, fazer massagens e defumar os lugares em que ela acusava dor. Retiravam-se entao para o fundo da casa, onde se agachavam e pareciam esforcar-se por vomitar. Levantando-se, saíam da
casa pela porta dos fundos, defumando as maos, em direcao do mato. Voltaram ao fim de pouco tempo e repetiram as succoes e massagens. O tratamc;nto terminou cerca das treze horas .. O pai da pa·
ciente entregou·a um dos paié urna panela cheia de mingau de peixe,
tapioca e pimenta e um grande beiju. O paié levqu a panela e o beiju
para o pátio da aldeia, os demais o acompanharam carregando os
bancos e as pequenas panelas zoomorfas. Um dos paié encheu as
31

panelinhas de mingau e cortou o beiju em pedacos que deu a cada
companheiro, juntamente com o mingau. Terminada essa refeicao
forrnal, de que participaran1 apenas os paié, retiraram-se eles para
suas casas.
Um segundo tratamento de forma identica teve lugar na tarde
des se mesmo dia, seguido da refei~ao no patio da aldeia. Entre cada
tratamento desses, tal como nos dois dias que o precederam, um ou
outro paié, individualmente, chupou, fez massagens e defumou a
doente.
O tratamento, entretanto, nao teve sucesso. Com o agravamento do mal, iniciaram os parentes as lamentacoes. A princípio,
discretos as possíveis causas da morte, nao tardaram em manifestar
abertamente suspeitas de feiticaria . Explicaram que os paié, servindo-se de um resto de comida, um grao de beiju deixado cair pela
pessoa a quem querem fazer maleficio ou alguns fios de seu cabelo
apanhados furtivamente, fazem um minúsculo amarrado cujo poder sobrenatural penetra no corpo da vítima. Esta, se nao for tratada em tempo, pode morrer. A segunda morte ocorreu quando boa
parte dos Kamaiurá estava acampada junto aos ranchos da Expedi·cao Roncador-Xingu, em que também se encontravam índios auety
e trumaí. Apesar da morte ter sido atribuída a urna feiticaria de
Kuikuru ausente, e falarem os parentes da vítima numa expedicao
punitiva, repontavam suspeitas sobre tribos reunidas próximo ao
acampamento da ERX contra as quais proferiam ameacas. Os Kamaiurá declaravam-se mesmo capazes de massacrar os Trumaí ou
os A uety, no caso de seu capitao ser morto por feiticaria . Estes, em
menor número, repetidas vezes nos externaram seu medo da feiticaria Kamaiurá.
Os lrmaos Vilas Boas testemunharam entre os Kalapalo o assassinato de um pajé, suspeito de ter morto, por feiticaria, um dos
chefes dessa tribo. Nao puderam evitá-la pois o fato ocorreu longe
de suas vistas. Segundo informaram, o pajé foi abatido a golpes de
facao por bom número de seus companheiros de tribo, dias após a
morte do chefe.

Cerimonias - Os Kamaiurá estavam entao empenhados nos
,preparativos de urna grande festa a realizar-se na época da desova
da tartaruga tracajá, ou seja, em setembro. Para tal festa reservar ase a tapioca depositada n urna espécie de silo, construído no centro
da aldeia. Dizem os informantes Kamaiurá que participarao dessa
festa ou cerimónia as tribos Auety, Waurá, Mehinaku, Trumaí e
Kuikuro. A presenca dos Kalapalo nao era esperada devido agran32

de distancia que separa esta das outras aldeias. Os visitantes serao
pre~en,teados com piq~i, farinha, beij.u, batata e peixe pelos Kama1ura. Dancas e cancoes ocupam multo do tempo destinado a festa, a que dao o nome de Kawaryp, mesma designacao que usam
pa~a est~cas de~oradas que sao erguidas ao longo do pátio da alde1a. Alem da 1nformacao de que essa festa seria o término do
períod~~de recl~s~o d~s jovens, adiantaram os Kamaiurá que é nessa reun1ao de vanas tnbos que se efetuam as trocas dos diversos artefatos feítos por cada grupo. Assim, os Kalapalo e Kuikuro trarao
colares de conchas, os Waurá, panelas;· os Mehinaku instrumentos
de fer~o, 9ue pos~uem em grande q~antidade, doados pelo SPI ; os
Kama1ura trocarao aJguns desses objetos por seus arcos de madeira
vermelha, além de receberem muitos presentes em trocada comida
que oferecem. Os kamaiurá informaram que essa festa se realiza todos os anos, revezando-se as diversas aldeias na sua celebracao.

Jogo - huká-huká, como chamamos Kamaiurá a luta corporal,
é um esporte largamente difundido no alto Xingu. Sempre que um
índio jovem visita urna 'aldeia estranha, é convidado a lutar. Na aldeia Kamaiurá os jovens treinavam quase todas as tardes, preparando-se para a luta com grande apuro de pinturas corporais. A
luta tem lugar no pátio da aldeia, defrontando-se os lutadores geralmente aos pares. Em marcha acelerada, o corpo baixado, aproximam-se um do outro descrevendo círculos até se encostarem as
maos. Dobrari os joelhos em terra, e de gatinhas, ficam algum tempo gritando "huká-huká-huká ... " para en tao se agarrarem fortemen~e: É considerado vencedor aquele que levanta a perna do adversano segurando-o pela coxa. Naousam outra protecao contra
os tombos, além de joelheiras de fío de algodao.
As Jutas sao muito comentadas, e discutidas as possibilidades
de cada lutador, via de regra jovens entre 18 e 25 anos.
Outro jogo é o que os Kamaiurá chamam de iawari em que é
usada a palheta para disparar flechas com ponta de pedra romba.
Sua origem é atribuida a urna tribo mítica Panhetá, a qual foi vencida por K wat, um dos filhos gemeos de Mavucinim,·que dela recebeu
a palheta e _:is flechas do iawari. Disputado por duas tribos, na épo~a de estac.ao seca, requer grande antecedencia de preparativos. O
JOgo.propnan:ien.te dito consiste em atirar urna flecha coma palheta, visando at1ng1r a coxa do adversário, postado a cerca de seis metros de distancia e defen di do por um feixe de varas. A pesar da ponta romba, as flechas, quando atingem o alvo, machucam bastante.
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Quando chegamos a al~eia Kama~urá, ~m grupo de jo~ens estava sendo treinado para disputar o 1awar1 com os Waura ou os
Auety. O alvo era um boneco de palha. Decidiram-se pelos Auety,
cuja aldeia ficava mais próxima que a dos Waurá. Para aqueta aldeia após um treino intensivo, foram enviados tres m·ensageiros,
que 'ao voltar trouxeram um pedaco de envira em que ci~~o nós
marcavam os dias que os Auety levariam para chegar. Os visitantes
foram recebidos com muitos presentes de alimento, porém acamparam fora da aldeia. Na noite de sua chegada, os Kamaiurá acenderam fogueiras no pátio, realizando urna demonstracao de tiro coºntra o bon eco de palha. Os A uety procederam de modo identico, retirando-se para o acampamento após seus chefes terem conversado
algum tempo comos capitaes Kamaiurá. No dia imediato disputaram o iawari, que durou cerca de duas horas. Saíram vencedores os
Kamaiurá. Os dois grupos defrontaram-se em linha, dan~ando e
cantando, enquanto, no es paco intermediário, um jogador procurava flechar o seu antagonista. Terminado o jogo, concentraram-se os
Auety num canto do pátio, onde foi ter um dos chefes Kamaiurá
que, armado de arco e flecha, ajoelhou-se em frente aos Aue~y e fez
um discurso chorando. As mulheres acompanhavam o ·discurso
chorando alto. Sobre urna panela de cauim foram postas duas palhetas com as respectivas flechas que depois foram queimadas. Os
Auety retiraram-se em seguida, sendo mais urna vez cumulados de
presentes de farinha, batatas e beijus.
Rela~oes intertribais - Nao obstante essas tribos xingilanas
partilharem de muitos traeos culturais, observa-se de urna tribo
para outra forte sentimento de desconfiam;a e r~valida~e. ~ che~a
da de um visitante de outra tribo é sempre motivo de 1nqu1etacao;
embora muito hospitaleiros, tornam-se preocupados coma demora
das visitas. As tribos Kamaiurá e a Kuikuru vivem em boas relacoes, contudo, a chegada de duas famílias desta tribo, que est~vam
de passagem para o acampamento da Expedicao Roncador-X1?g~,
deu margem a agitacao na aldeia Kamaiurá. As mulheres, pnnc1·palmente, demonstraram grande medo. Entretanto, tao cedo apontaram os Kuikuro no caminho, os Kamaiurá correram a recebe-los
aliviando-os do peso que traziam, e conduziram-nos até suas redes
para oferecer-lhes beijus.
Os Auety, convidados pelos Kamaiurá para jogar o .iawari,
permaneceram na aldeia Kamaiurá apenas o tempo necessáno para
disputar o jogo. Acamparam fora da aldeia e como estivéssemos interessados em tomar informacoes a seu respeito, esti vemos em seu
bivaque por algum tempo. Apenas dois Kamaiurá nos acompanha34

ram, enquanto os demais, a nossa volta, nao pouparam demonstracoes de desagrado pela visita que inadvertidamente fizéramos. Ao
saber que os Auety iam de visita a Expedicao Roncador-Xingu, os
Kamaiurá alteraram a data de sua viagem aquele acampamento.
Era evidente que procuravam evitar encontro comos Auety. Entre
os Kamaiurá, Auety e Trumaí com quem tivemos contato maior,
ouvíamos muitas vezes críticas e zombarias aos vizinhos, que nao
raro eram chamados de ladroes, em contraste com a tribo que nos
hospedava, detentora sempre das melhores qualidades.
Se, nos relatos de von den Steinen e Petrullo, os T.i'umaí e Kamaiurá eram apontados como os guerreiros mais temidos, hoje em
día essa fama cabe aos Suiá, do médio Xingu. Pequenos e aguerridos bandos dessa tribo já incursionaram até as nascentes do Xingu,
atacando a diversos grupos, roubando mulheres aos Waurá, incendiando a aldeia dos Trumaí. Alguns desses ataques foram revidados
por urna expedicao de que participaram Waurá, Mehinaku, Trumaí
e Kamaiurá, constituindo urna flotilha de mais de vinte canoas. A
aldeia suiá foi atacada de surpresa e incendiada. Dizem os Kamaiurá que os Waurá apanhavam as criancinhas Suiá abandonadas
pelos país para jogá-las dentro das casas incendiadas.
Recentemente, há cerca de dois ou tres anos, um capitao Kamaiurá foi assassinado num acampamento de pesca por tima guerrilha, que, segundo alguns informantes, era Suiá, segundo outros,
Xukahamae. O capítao foi morto a golpes de bordunas, que foram
abandonadas ju~to ao cadáver.
Há algum tempo, oito indios Juruna visitat:am a aldeia Kamaiurá. Traziam consigo seis carabinas de repeticao, arma muito
cobicada por qualquer indio do Xingu. Após hospedar-se na aldeia
Kamaiurá, por alguns días, tomaram o caminho de volta. Os Kamai urá seguiram-nos para tocaiá-Ios e apossar-se das armas de fogo.
Encontramos na aldeia Kamaiurá dois individuos da tribo Juruna, cujas orelhas, deformadas pelo uso de batoques, atestavam
terem sido cativos dos Suiá. Haviam sido raptados da aldeia de origem ainda muito jovens, pelos Suiá, com quem conviveram muito
tempo, para escapar, já adultos, refugiando-se na aldeia Kamaiurá.
Nessa mesma aldeia Kamaiurá viviam quatro mulheres Suiá cujo
status era identico ao de qualquer outro membro nativo da tribo. O
capitao Trumaí também tinha as orelhas deformadas; f ora, quarido
jovem, raptado pelos Suiá, aos quais escapou mais tarde. Quer entre os Kamaiurá, como entre os Trumaí, eram freqüentes os rumo-
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res de que os Suiá andavam pelas vizinhancas, do que resultava
urna constante expectativa de ataque.

*

* *

O objetivo primeiro, ao publicar ~ss~s notas, f?i ~ de apresen:
tar um resumo das observacoes entre 1nd1os Kama1ura, grupo .tui;>1
do alto Xingu. Contudo, dada a interpenetracao de .trac?s ~ulturats
nas diversas tribos dessa área, mesmo nos grupos hngu1st1camente
nao aparentados, nao pudemos deixar de estender algumas obs5rva~oes aos vizinhos dos Kamaiurá e de recorrer, P.a ra comparacao •.
a algum material de von den Steinen_, a quem Ja sur~reendera a
identidade de elementos culturais partilhados pelas tn?os ~a regiao. Desse confronto ressalta realmente um qu~dro de 1dent1dade
cultural, tanto mais significativo quando se cons1d~re que os dados
publicados por aquele etnó~rafo se . re~erem partic~larmente aos
índios Bakairí da família canba, e co1nc1dem, em muitos pontos essenciais, con:i ~queles que registramos entre os ín.dios K.amaiurá, da
família Tupi. Os Bakairí habitam o que se pod_en~ con~1der~r extremo meridional dessa área, enquanto os Kamaiura, muito distantes,
estao localizados na borda setentrional. Limitamos esse confronto
aqueles traeos de difusao verificada mais geral, em sua maior parte
restrita a aspectos de chamada .. cultura material", visto como urna
nota prévia nao comporta pesquisa bibliográfica extensa.
Para essa área, que geograficamente delimitaríamos, ao sul pelas nascentes do Batovi, ao norte pela confluencia de rios que vem a
formar o Xingu propriamente di to ( 129 O' 15" S - 539 23' 50" W), e
a leste e oeste pelos territórios marginais dos ríos Batovi e Kuluene,
proporíamos o nome de .. área do u/url' '/ . lsto porque esse elemen-

9 Preferimos usar essa designa~ifo da pequen a tanga tri angular dos. B~kairi. registrada por von den Steinen, ao termo Kamaiurá. por ter aqueta pnondade Tameaóp. (Tamá - vagina: op - envoltório).
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to, por sua difusao e exclusividade de uso a regiao; constituí um característico único das tribos dessa área. Como tribos participantes
da cultura da "área do u/urf' indicaríamos, do sul para norte, Bakairí., Kalapalo, Kuikuru e Nahukwa (Cariba), Mehinaku e Waurá
(Aruaque), Auety e Kamaiurá (Tupi-guarani), Trumaí (isolado). Os
Aipátse e Matipuhy (Cariba), referidos no texto, através de informantes poderiam ser incluidos nessa área.
Os Suiá, grupo ge, poderiam, segundo os informantes Kamaiurá e Trumaí, ser considerados elementos· marginais dessa área, embora se localizem já acima da confluencia dos formadores do Xingu.
Como traeos característicos da "área do uluri" citaríamos os
seguintes:
Habitacao de forma oval, cobertura arredondada, sem distincao entre teto e paredes. Disposicao circular das casas na aldeia;
Gaiola cónica para -abrigar o gaviao real;
Uso de um tipo de ceramica fabricado pelos índios Waurá vasos redondos, fundo chato, bordas salientes, e pequenas panelas
zoomorfas;
Colares de pecas retangulares ou circulares, de concha;
Bancos esculpidos em urna só peca 'de madeira;
Uso desportivo da palheta ou propulsor de flechas "iawari";
Luta corporal desportiva "huká-huká"
Técnica de plantio e cultivo de plantas - uso intensivo da mandioca para alimentacao;
Predominancia da alimentacao de peixe sobre a de carne.
Resta investigar acerca da generalidade de outros traeos como:
Agrupamentos em familias extensas, observados entre os Kamaiurá e possivelmente existentes em outras tribos;
Status do chefe de alcleía e existencia de linhagens hereditárias
que supomos mais fortes entre os grupos aruaques da regiao;
Atividades xamanísticas;
Mitología - em particular entre os Waurá e Mehináku, grupos
aruaques, visto que os elementos colhidos entre os Bakairi (cariba)
e Kamaiurá (tupi) já apresentam pontos de contato, em que parece
se fazer sentir urna influencia aruaque;
37
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Cerimónia anual do "kwaryp" que, se realmente constitui ocasiao formal de reuniao das várias tribos da área, representa excelente ponto de partida para o estudo da difusao de traeos culturais.

Publicado anteriormente:
Publ. Avulsas. Museu Nacional. Río de Janeiro. 5:31-48. 1949.

O USO DO PROPULSOR ENTRE AS TRIBOS
DO AL TO XINGU 1

O propulsor, ou palheta, para arremesso de dardos ou de flechas, 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 evidencia de sua utilizacao entre os Tapuias Orientais 3 • Na regiao do
Alto Amazonas, o propulsor foi 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 persistiu até o século atual. Nestas regioes, porém, o propulsor nao serve a fins utilitários de caca 'ou de pesca, ou como arma de guerra.
Sua fupcao é cerimonial-desportiva; assim o "jogo dos Tapirapé"

2
3
4
5
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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 Brasil 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 regiao dos formadores do Xingu, Museu Nacional, Río, 1949.
Métraux, 1949, passim; Nordenskiold, 1924, p. 62.,
Métraux, idem.
Nordenskiold, idem.
Krause, 1941 , p. 313; Ehrenreich, 1948 p. 46.

39

