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·sug'6ste·es p:ara pesquisas etno~r;aficas 

HERBERT' B!A'.tr>US' 
j ~ - - ~ 

... 
-..: M-a a;g:lf}mi~ra~oe's de casa:s ,que mere?etn-0 nome de aldeia 0u 

iftbra fli tFibu ·e.tn ca;sa,s muito disJanf~:S -trma da ,outr.a.? In.iunet0.~ 
, d. .Jr D . ·1 • . • !)' TI " r ' f ln i0s .~o ntas1 ,~ssnm os· T.~p1r~11e, .001t-0r:a e ~havam~e, ®Fmam 
_grunos de tnais d:e meia duz1a de ca&as. que· p:otlem,os .chaniar de. 
aldeia O'U.; p:ara .empr·eg:ar um ter.rno tt'1Pi,, .de tab<!. D~ outr0 la.d©., 
na regiao do: Uat,tpes, \J\·ts1tou K0ch--Gr~1u.oerg (Z~,_ei J qhr~ unJe:r 
d:en Jnxiia111e..ty,n,~ Be~titn 19Cl~/10J .eaornaas .casa,~ selit_arias· q,11e 
alo·€rgaya.m. ate cem ;>eS:~:o.as. Um tip,o int~rll)ediaQ.o aons.tituem 

... -(;J'S -~~rn;p~etrt;e-s. cl~ cl;u9s ou. 'tres oa~s .em qu~ r.rt~i~amJ ;P.<:JT ~~ein
plo, ,os .16ak\aifi .(~JD;n ~d~a St~1nen._: ,lfl!n{ber: den Nll};tUlP'tJriJfh;.e.rn zq:n,

tr~l-111fti-$~li~n·s;; Ber}tm t~..9~~ ~Ptfg.s. -5-;;;,. ~$')~ 9g5. 
Quant as, aldeias ha_bita• a~- t"F~ibti ?, _Ha tribus ·cujas alcleia:s na·D 

mant~m .¢ont<fct(J G:rttte si,. qt1~-r por l.nlmizade.,. quer p~ka ime'n.~:a 
d• , . ..,, • le. r ~ £' ·• '.C. , rstanc1a .e· outros OL:Jstacttios 1s1co:s que as S'epaPram, .1:ate> e~se 

que potl'e fotn~ar irn.:posslvel ao e~plo.rador conbet'er toda:s as a.lclei-res. 
_ S:ucede.,, ta:mhem, os pesquisado.s ignorar,em ott o.eu}tarem o 
nfunei·~ exaJb" de, :sua'$. aldeias.. E" verdade, que hi tribus .cujas 
·me.mmres €©frvivem numa {1;nica: aldeia .. 

Qua.is SaD @S· Juga;res .nref'eFid@S,. para Q esta;bele:cinaenfo ·da,, 
alq~ia, .qua.is .sao <i'~ caµsa;5.. de sua es~olha e' qttero ~>'S ~tcolhe? 
Escrev:e ven Ma.rtius (N a.tJU/roez.aj do::enfas1. ;medici111a e 11·e.medi.vs des 
{tittl.vos. br&;S;~lciros: { 1844)~ .. $ .. P~.ulq t939:, p~g;. 64.) : '~'Os brasis 
rar:as ve:ze:s se estab.eleG~m pe-4"·tli~hde otl.1.a fout-e.i prefer€:m u_m regato" 
e_, .. ainda m.ais., g:QS,1:a,fn:_de: Se' fix~r 4,s tna.rg~us Elb_~ ritrs~~ As· raza·e_s 
<que ns· induzetli a ~r.:efe..~w "as ma~ge~- -CtQS.. g;rande.s r1os e 1ag0-s· 
~io·.: a £a.ciltdad€ ·de pe~ta;r,. d~ e(frburtica~a<;>, e de atac~r. .0u· f ~gir 
·de inimigos. Ass11n, aconte:ee., esp.eoialmente,. i.Ia.s. grandee r~gi6.es 
do Ait1az.onas, Tcrcantin.s.~ Madeira e Fa:ra.guai::"· ·Po<;Jerngs aeres-

.. 
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SOCIOLOGIA 

centar a estas frases do celebre viajante a observa~ao de que _su
cede, frequentemente, o contrario. Os Tapirape que, antigamente, 
moravam na margem do ~rio homonimo, vivem hoje, por medo de 
seus vizinhos Karaja, a uma distancia de dezenas de quilome1ros de 
qualquer rio. Tribus comp os Bakairi, Nahuqua, Mehin_akt'i e. 
Auet6 ( von den Steinen: o. c., pags. 88, 92, 96, 102 e 106) esta .. 
beleceram-se a uma distancia de meia ate mais de duas horas do 
rio. Os Guayaki do hintei:land paraguaio do Alto do Parana 
mantem .seus aeampamentos sempre tao afastados de toda eor
Fente de agua que :seiu QlUtmurip nao litni.ta a audi~a.o. ~ Lavrfa"" 
dares procuram ·estabelecer-se em terras pr6prias para planta~oe$, 
ca~adores preferetn, nao--raramente, o campo cerrado, e, os timi
dos se escondem nit sehra. A respeito da pessoa qtie esaollie -o 
lugar para construir a· aJdel.a, sabemos que ela e, entre o Tapirape, 
o chefe da tribu. 

Quanto tempo habitam o mesmo lugar e porque o abando
nam? Os Tapirape permanecem, em geral, poucos anos no mes
mo lugar, sendo, princip.alniente, duas as causas de suas mudatt<;as: 
a praga de baratas e c:t~ qµantidade de sepulturas dentrQ-da-s cas:a:s. 
A enorme prolifera~a-0 _ d-a Blattella germa.nica L. Qbriga es·ses 
indios a queimaretn ·stta _ oa1tl~ia todos OS dois a cinco ¥qos, __ _:(i "._R,dr 
ocasiao de epideinia,s.; · a s,. ~epulturas podem encher tao dett.r-essa o
solo das cabanas que. Q'.entrD de muito menos tempo e preciso -eo.ns·-· 
truir nova aldeia, ja ·pa.ra Festabelecer a possibiHdade de e-nterrar -
os mottos 1a 1nan.eir~a trad!cion'al. 

Segue-se um de.t~rroin-ado plane na situa<;ao <las casas dentro 
da aldeia, ou nao hi otdetjl alguma a esse respeito ? _Filas_ \le ca
banas na praia formam a-s aldeias dos K araja ( cf. Krau.sec: _ o. c., 
pi g. 202) As quatro gra.n~es casas palafit icas que constit~iam 
a aldeia oyampi visitada por Schulz-Kampf benkel (.Rii.-tsel der 
Urwaldlwlle, Berlim 1938, pag. 201) , estavam uma ao- la do tla 
outra quasi numa reta·. Os ranchos dos chamados '"Bugre" ou 
Aweikoma de Santa Catarina "sao distribttidos regularmente em 
linha, agrupados paralelam·ente de dois a oito" (Jose lYia,t ia cle 
Paula: "Memoria sober f )S botocudos do Parana e Santa. Catha
rina 0rganisada pel_o s.e~vic;o de protec<;ao aos selvic9l~t' __ in: 
Annaes do XX C:ongre_s.:so Internacional . de Arnerica.ms1:£.!..S:, J,ri0 
de Janeiro 192:2, vol. I, Ri a de Janeiro 1924, pag. 122). As easas 
dos Tapirape sao agr~ga;da;s ao redor da tacana, ist-0 e~ -da~ casa
-de-festas, observando~se que- a disposi~ao das entradas 
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casas sao maiores e mais fechadas do que as habitac;oes do te1npo 
seco (cf. Krause: In den Wildnissen Brasilie·ris, Leipzig 1911, 
pags. 194 e 195). Mudan<;as ha de aldeia que se repetem~ ate, 
todos os dias.. Os Rukuyenne do rio Y ari, por exemplo, tern, de
vido .a praga. de mosquitos, bUl1a aldeia com casas bem fe.chadas 
onde passani a noite, · e outra cujas constru~oes deixam entrar 
n1ais ar e que habitam de dia (Krickeberg: Anierika, in: lllus
trierte V olkerkunde, herausgegeben von Buschan, Stuttgart, 1922, 
pag. -248) .. 

Tern todas as aldeias duma tribu mais ou menos o mesmo 
tamanho ou_ ha grandes diferenc;as a esse respeito, e porque? Mui
fas vezes, tais diferenc;as tern sua causa no carater dos che£es ou 
pa natureza cdrcundante. 

Altera-se o tamanho de certas aldeias e p0rque? As· causas 
podem ser 1nortalidade elevada por epidemia ou guerra, oti emi
grac;ao duma parte dos babitantes por disc6rdias internas. 

Costuma-se f ortificar a aldeia? Na sua Warhaftige Histo
r-ia und besr;hre,ibung eyner Landtschafft der .wilden nacketen gri
migen Mensehfresser-Le·uthen in. der Newenwett America gelege1t, 
Marpurg 1557, p 3 ( edi~ao fac-similar, Fra~urt a. ~· 1927), 
Hans. Sta den representa xilograf icamente e descreve as duas cercas 
duma aldeia tupinamba feitas de p~us fincados verticalmente . no 
'Solo, sendo · a cerca interna mais es.pessa do q11e a externa. Re
f erindo-se a tribus da cos ta "entre o rio do Maranhao ~ o cabo 
de S. Agostinho", observa o piloto Jean Parmentier: "Suas 
casas e ro~as sao rodeadas de cercas (palissades) " ( apitd ]. F. de 
Aln1eida Prado: Primeiros povoadores do Brasil, Brasiliana 37, 
segunda edi~ao, Sao p,a,ulo 1939,, pag. 180). Segundo J .. M. de 
Paula ( o. c., pags. 123 e 124), os -Aweikoma de Santa Catharina 
"guarnecem as imedia~5es do seus acampament6s, quando suspei
tam uma pos-sivel agress~o, excavando profundos fojos ate dois 
metros e mais, crivados de agudissin1os estrepes nas paredes, e 
fixando ainda, no centro uma lan~a. 0 incauto que se precdpitar 
nun1 destes fojos, infalivelmente morrera de uma forma ·simples
mente horrorosa. E' tal a arte com que disfar<;am estes f ojos por 
tneio de frageis varinhas, que sao cobertas com f olhagem, que 
aos pr6prias in.dies nao e possivel r~conhece-lo? sem previa ~encia. 
:,?\ssitn, ja 'se deu no Posto, nos primeiros dias ap6s a pacif'icac;ao, 
0 lamentavel incidente de cair um indio, que a noite, chegara de outro 
lugar, no acampamento, em um dos fojos, falecendo poucas horas 
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depois em consequencia dos horriveis ferimentos que lhe tinham 
dila~erado o corpo. Alem destes fojos, sao -o-s seus acampamentos 
semp.re guarnecidos de tri.n~heiras construi€las., como e evidente, 

_ sempre en1 6ti1nas posh;6es. Sao estas trincheiras, em ca.so de 
perigo, guardadas durante noite e dia por guerreiros experimen-
tados." , 

CASA 

Indispensavel e fazer uma planta da ca.sa para mostrar a form.a 
de sua base, a divisao de s€.u interior, a situac;ao dos lugares para 
dormir, cozinhar, etc.. Igua.lmente devemos tra<;ar tan to o corte 
transversal para demonstrat a .constru~o e altura das paredes e 
a inclina<;ao do telhado, como tambem um ou varios aspectos late
rais. Os -indios do Brasil tern casas de base retangular, redonda 
ou eliptica .; casas em que teto e parede, sao uma uni ca pe~fl ou 
du as pe<;as dif erentes, OU em que f al ta a p.arede, nao atirtgit}do 0 

teto 0 chao; Casas de duas OU quatro aguas, sendo 0 teto OU for
m.ado pela jun<;ao de doi:s planos ( diedro) ou de quatro, ou ogjval 
OU arcad_o, e casas hemisfericas OU de teto conico. N as casas he
misf erJcas que, por sua f orma, sao chamadas, tambem, de "casas 
de colmei:a", o teto e a pare.de nunca constituem duas pec;as dif e
rent~s., eotno acontece corn as casas de tetp tonico. A for ma de 
eolme~a vemos na cabana Bakairi cuja figura esta em K. von den 
Steinen: Durch C entral-Brasilien, Leipzig 1886, pag. 124, e cuja 
descri<;ao encontra-se no mesmo autor: UnteJf' den Naturvolkern 
etc., pag. 60,, ou na choc;a dos indios tidos por Chavante e repro
duzida de f otograf ia em· Francisco Brasileiro. Na Serr a do Ron
e ad or, Sao Paulo 1938. Quando chamei de colmeiaforme a casa 
tapirape,. pensei, unicamente, no co.rte transversal. Reconhe~o que 
sua figuta total seria melhot caraterizada pela .designa<;ao de '"'abo
bada comprida", ja por distingui-la <las casas hemisfericas e, ·por 
isso, com12letamente colmeiaformes. A abopada comprida e ora 
mais ou menos ogival, ora par.ecendo quasi completamente arcada, 
e tipica de muitos Tupi e foi representada ja nas figuras das aldeias 
<los Tupinamba no citado livr:o de Hans Staden do ano de 1557. 
Tatnbem as. casas dos Pareei que vemos nas estampas da Ethno
graphia de Candido Mariano, da Silva Randon ( Commissao de 
Linhas . Telegraphicas Estrategicas de Mato Grosso ao Ama.zonas, 
Annexo N. 5, Rio de Janeiro, s. a.) pertencem a esse tipo. ~le 



162 S 0 -C I 0 L 0 G I l>~ -

.costuma ter: base retangular, exetuande-se disso, entre ~~edificios 
tapirape, unicamente a tacana cujo$ lados compridos e levantados 
em ogiva aeabam em semicirculo, formando-s~, assim, a base e1ip
tica e, ao la do estreito, -a f igura de quasi meia colmeia. Enquanto 
nas, menc1oi:1adas casas .,.£0lmeiaforme:s bakairi e nchavante"· a cober
tura vai at~ o chao, o":teto hemisterico dos Aparai nao o atinge,_ 
de modo que a vira~ao sempre pode passar pelo interior <la casa, 
sendo, aJn_cia, digno de :nota que o -vento chuv_oso e raro no lerri
t6rio desta: tribu ( Schulz-Kampfh~)lkel: o. c., pag. 84 e e.stan1pa 
pegada a pag. 89). Norclenskiol@-_'- (The E'thnog<raphy of S Quth..
America see1! from Mofos in Bo_l;z,~ia, Gotehorg 1924, pags. 19 e 

- segs.) estudou a distribui~ao de casas hemisferiqas e de tetq conico, 
dando bibliograf ia e um ma pa. Otimas f iguras de casas de teto 
conico dos Taulipang, Makuxi e Yel~uana da I_{]>ch-Grii_nb€rg ( Vom 
Roroi1n.a zuni Ortnoco) Stuttgart 1!923, III, pran~ehas 2, 50, ·S1 e 52)., 
0 mesmo autor reproduz figuras duma casa taulipang (ibidem, 
prancha 2) e duma maJoca kaua de duas aguas e quatto angulos 
(Zwe·i Jahre etc., I, prancha 4). As diferentes forn1as de casa 
das t~ibus tupi mostra um quadro~ puplicado pqt ¥etr~ux (L.~ c~vi
lisation matefrielle des fribu.$ 1'upi.,_Guarani, Paris- 1928, pag.56) 
e reproduziclo com d_uas- ·emendas -·por E. Pinto (Os indiyinas do 
nordeste, :Brasi1iana 112_, S. Paulo 1938, 11, pag. 168), _ 

Ha na aldeia ou nas aldeias da mesma tribu dif erentes f ormas 
de casa ?' -,I~ech-·Griinb-erg (Vom Roroima etc., III, , p~a1'1cha . 2') 
apresenta figuras dos seguintes tipos de casas taulipang, a_ saber:- ._ 
1 ) casa de teto conico GOtn um pilar central; 2) casa de teto conico - ~- = 

com dois pilares centrafs sustentando curta cu~eeira; 3) ~sa elip- -
ti ca com curta cumeeira .; 4) cas~ retangular com os cant@s arre~ 
dondados e cumeeira een1prida; 5) ca.sa retangular patafitica._ Na
turalmente e interessante para 0 estudo do choque de culturas 
-averiguar a procedenc1a das diferentes for mas. Em todo caso 
convem in di car quern as usa, se ~servem a fins .di versos e -se se 
'achan1 s6 em determinadas parte·s ao territ6ti_o da tribu. 

- Distinguem-se na mesma tribu · habitac;oes de carater- perma
nente de ontras de c~rater transit6rio ?. Muitos indios C0)1Stroem, 
al em <las casas de sua aldeia f ixa, durante as cac;adas ou via gens 
cho<;as maii rudimentr~s que, muitas vezes, na6~ pG!,ssam de'° simples 
abrigos (cf. Koch-Grunberg: o. c.~ III, pag. 22, fig. 2) . :ror outro 
lado, tribus menos sedentarias que vivem, ger_almente, em tais abri1" 
gos, chegam, em certas ocasioes, a _·edificar moradas mais s61idas. 
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Assitn ~escreve J. M. de -Paula (o. c., pag!. 122) dos Aweikon1a: 
"Qua,ndo .ha circunstan_cia:s. que os ob.rigatn a permanecer ern tJm 
deter1nina~o portto por mai0r espac;o de temp© ( colheitas de pinhoes, 
f'estas, 'etc), constroem sf~us ranchos coin mais perf eic;ao e capricho, 
em maior tamanho." 

1-Ia construc;5es palafiticas? Recentemente, Schulz-Kampf-
. henkel ( o-. c., pag. 199 e estampa pegada a pag. 200) viu as_ casas 
nalafitic,as dos Oyampi as_:_ quais s~ sobe pox_ uma escada que con
siste ~um tronco de arvQr:e_ com degraus -escavados. Koc~-Griin
berg, -~~~ -c • ., ~II, pag. 2~) escreve~ "Ja ha muito tempo ohsefva
ram-se> .t).a Guaiana, constp:_1-c;5es palafitic_q.s~, nao s6 entre os Indios 
<la costa,- os Kalinya (Galibi) e, especia.lmente, os Warrau qtte, 
pelo terreno pantanoso em gue frequenterp~nte moram, sao obriga
dos a construir suas c.a.banas sobre palafitas, mas tambem entre 
as tribtt_s do interior onde -na.o ha, propriam-ente, necessidade desta 
esfileCie de construc;ao. Elas nao sao particularidade de ttma; ufiica 
tribu, -nJas se encontrati1, as vezes, entre os Taulipang, Arekuna; Ma
ktL~i e outras tribus karaib, porem tambem entre os Wapixana, 
a saber, em solo seco e, _de quando em quando, numa colina. A 
existencia rara e aparentetilente sem razao destas construc;oes pala
fiticas inElica serem elas-- estranhas a savana, seja como imitac;ao 
das conrstru~oes palafitic._a°$, dos babitan.tes da-costa, seja comq Jem
bran{as -41.ima epcca em qtt_e essas tribus ~raib ainda morava:rn na 
regiao pantosa do litoral 6, por is so, f or~osamente sob re palafitas." 
- Notdenskiold (The ChJi,nges in the M.g,terial Culture of two 
Indian Tribes under the. {nfl1.wnce of new _surroundings, GOteborg 
1920, i?ags. 3-8 e map4 l) estudou a distribui~ao de constru~5es 
palafiticas na America do Sul~ 

E:a~ nabita~5es ·subter:.naneas OU semi-s\lbterraneas? Segundo 
o pa.dr~'-~ernao Ca:rdim { Tratados d.a terr® e gente do Brasil» Rio 
de Janeil:o -1925, pag. 201), os ,Obacoatiata que Hvivem em i1h~s no 
rio de Sao Francisco, tem casas come cafuas debaixo do chao'', 
os Gu~ra~gu~ "vivem em covas" e os Piraguaygaquig "vivem 
de baixo de pedras'' (.:ibi"tkm, pag. 203). Essas inf orma~5es sao . 
do secuio- XVI. Hoje deve ser dificil encontrar semelhantes mo
rada$ entre os indios dQ Brasil. A. M@trraux ("Contribution .a 
I' ethn0gra phie et a l'archeolqgie de la prov-ihce de Mendoza/' ·Z:n: 
Revista del Institute de Etnologia, I, Tucuman 1929, pag. 13) 
escreve: "L'habitation a demi souterraine etait assez repandue 
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pa:ttrti res Indiens Cles Etats-Unis et du Canada, nofamment en 
Alaska, dans le bassin clu Missouri, en Floride et en Calif ornie. 
Elle est plutot rare et1 Amerique du Sud." Prova ·esta Ultima afir
ma~ao por um mapa. de distribui~ao (ibidem, pag. 14, e reproduzido 
em E. Pinto: o. c., ll,, pag. 172) 

E' necessario descrever o proces.so da construc;ao da casa em 
todas as suas fases., desde a escolha .e o preparQ-- do lugar para o 
edif icio. Certos de_talhes da constru~o devem ser esclarecidos por 
desenhos, como o fez Koch-Grunberg ( o. c., IIJ,, pran_cha 2, figs .. 

~ 

3a e 3bJ com os dois tipos de apoio <las vigas transversafs nos 
pilares, sendo o ponto de descanso uma cavida-de taU!ada . 9U em 
cima ou ao lado da extremidade do pilar. Outros detalhes· podem 
tornar-se visiveis ja em fotografias, assim, por exemplo~ a maneira 
dos 'l'apirape segurarem as f o1has ·da cob~rtura,1 dobFando o pe
duncu1o ao redor de uma vara horizontal e metendo-o entre a pr6-
pria folha e outra vara colocada mais em baixo e paralelo aquela. 
Tamhem e preciso descrever a entrada da casa e a maneira de 
fecha-la. Enquanto os Taulip:ang, de noite, a fechan1 com estei
r?s (Koch-Grunberg: o. c., III, pag. 18'), . os 'Tapirape, pe:lo que 
vi, deixam-n~ sempre aberta. Por fim, e interessante sa,ber de 
quanto tempo se ne~es.sita para construir a casa! 

As quest5'es socio16gicas mais importantes a. respeito da cons
truc;ao da casa e das preparac;oes para isso $.ao as seguintes : Quern 
participa destes trabalhos e, sendo eles coletivos, como sao organi
zados? Colaboram as mulheres? Entre os Tapirape, como em 
quasi todas a:s tribus ·que eonhecemos, 0 trabalho principal e feito 
pelos homens ,ajudando-:os as mulheres s6 naquilo que nao exige 
netn h~bilidade especial n.em forc;a. Entre OS Botocudos, wrem, 
a construc;ao da choc;a era trabalho da mulher, segutido o r~Jato 
de Maximiliano Principe de Wied-N euwied ( Viageni ao Brasil, 
Brasiliana .Grande Formato, vol. I, Sao Paulo 1940, pag. 284) ~ 
Con10 sao recompensados OS colaboradores que nao morarao na casa 
etn construc;ae? Ha especialistas em construc;ao de casas que diri
g.em o trabalbo? Ha cerimonias antes, durante ou depois da cons
truc;ao ou por ocasiao de os habitantes se instalarem na cas-p..? 0 -
que e f eito com a casa depois da morte de seu dorto OU se ru_guem 
morre dentro dela? E' queimada ou soll)..ente abandonada? 

A respeito da vi da na casa convem esc1arecer se 9s setts mora .. 
<lores vivem mais tempo dentro ou fora da habita~ao e porque, se 
os trabalhos que pndiam ser feitos dentro da casa, sao executados 
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fora dela OU viceversa e p@rque1 e Se OS habifantes andan1 llUS den
tro, da tas,a ,e vestidos for-'a, dela. 

E' a ·Casa habitada pBr ·uma uni~a "familia-peqttena,", isfo e,_ 
f am ilia· co11sistindo somente etn pai, n1ae e filhos nao adultos, ou 
moram nela varias familias OU u1na "farn11ia-grande" (cf. eS:SeS 

termos no Dicionario de Etnologia e Sociologia de Baldus e Wil~ 
lems, Companhia Editora Nacional, S. Paulo 1939.) A chamada 
n1aloca, isto e, a casa que.a1oja mais de uma fa:milia, tern v~stis:sima 
distribui~_ao entre os indios do Brasil. 

I-Ia divisao de lugares: d:entro da casa de acordo com a posi~ao 
social dos habitantes? Vimos, por exemplo, tJa observac;ao de San
chez Labrador ( o. c., I, pag. 272) acima p:iencionada, que, entre 
os Guaikuru, o dono da easa ocupa va, com a f am ilia, o melhor 
lugar, o que era, neste caso ,a parte dianteira, ficando os servos ao 
Iado oposto. 

Tem todas as cas4s .o 1nes1no ou diferent~ tamanho, e porque? , 
Em seu ja mencionado relato, Sanchez Labrador (ibidem, pag. 
273) nega serem as casa-s dos chef es guaikl,itu maiores do que as 
·outras, aJirmando terem todas as casas desta tribu a mesma lar
gura, a mesma altura e o n1esmo comprim_ento. Isto nao se da com 
os Tapir~pe onde as casas clo chefe e do segundo chefe sao maiores 
do que as. _outras,, nao pot .ocuparem os cliefe.s ·maior espac;o dep.tro 

..... -

da casa~ clo qtte outros homens oc.upam dentto da sua, ma.s· por 
associar-se 1naior nt1mero .de habitantes ·a esses indivitluos-ton
dutores. 

Ha aletn das casas que servem para morar, outras casas com 
outra finalidade, e distinguem-se .estas dag_uelas tambem pelo tama
nho ou por particularidades da constru<;ao? A ja mencionada 
tacana t:anirape serve nao >£oriiente aos rap~.zes solteiros, principal
tnente na epoca de sua ip:iciac;ao, para do.rnJir, mas tan1bem aos 
outros he> mens para f estas de dansa e canto, dif erindo en1 tamanho, 
forma e cobertura de todas as restantes casas da aldeia. Edificios 
como a tacana dos quais tratei sob o titulo "Casa-dos-homens'' no 
citado Dicionario de Etnologia e Sociologia, podem servir, alem 
disso, para esconder das mulheres certos ctiltos dos hon1ens Ou-mas
caras e instrun1entos de :musica usados nestas ocasi5es; ,para 
separar os horn ens de suas fa.m·ilias ou os solteiros dos ca:.~ados; 
para reunioes do conselho; para o alojament0 dos h6spedes. 

• 
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Ha casa-s especiais para guardar a.s provi~oes? Numa planta7 . ~;, -

-;ao ··de batata doce dos Kaskiha. no Chaco vi minuseula chocinha " 
"" de galhos apoiados um n@ outro-que servia par~a guardar as .{rutas_ 

(cf .. Baldus" lndia:nersti(,dien im i:Jo,rdostt:.ichen(i-(haco, Leipzig 193l, . ~ 
pag. 34 ). 

Em contraste com o t'.rabalho de Wilhelm Schmidt ( o. c., ·pags. 
101'4- e segs.) sobr,e a casa dos 'indios JS:ulamericanos, que se limita 
a comparat as f ormas sem considerar a juti<;ao, Max Schmidt 
(''Das Haus im Xingt1-Quellg~biet" in: Festschrift Eduard Se
ier, Stuttga:rt 1922-( pags. 441-470) eshtda a . casa t1a regit-0 <las 
cabeceiras do Xingu segundo su~s diferentes finalidades. 

MOVEIS E UTENS1L'IOS 

Ha rn6veis de-dormir? Segundo Guido B·oggia11i (I C4duvei_, 
Roma 1895, pags. 72 e 73 e figuras 24, 32 e 67), os l(aduveo de 
Nalique dormem em catres de madeira. A distribuic;~o dessas 
"camas de plataforma" na. Amet.ica do Sul foi estudada por Nor
den$kiold (o. c., pags. 8-12 e mapa 2). As redes de dormir, geral
mente feitas de cardas de algodao, s~cr}l~rtic~1~ares da: maioria .dos _ 
Tupi. Foi o mesmo etn61o.go stieco (ib{(lem, pags. 12=-22 e mapa 3) 
que estudou sua ilistribu1~ao na<Amer~a do Sul. ¥as nem entre 
todas as tribus, as re des que pelo seu tamanho e f eitio poderiam -
servir· para dormir, tern,. esta f inalidade~ OS" -rumereha do Chaco.. 
que costumam dorm.ir somente no-chao, f abricam semelhantes redes 
para nelas_. Iev.ar a carga durante as ·marcha~ (cf.. Ba,ldus: o .. c., · 
pag. 15), redes essas cuja disttibui<;ao na America do. Sul f oi es tu .. 
dada por Nordenskiold (An Ethno-Ge.ographical A11talysis of the 
Material Cu.lture of two Indian Tribes in The Gran Chaco! GOte
borg 1919, pags~ 144-146 e ma~a 25). Os Karaja usam de cap~, · 
como ja mencionamos no capitulo anterior, uma rede de algodao 
que .se parece, de· todo, com. a mp:ca tup~, e dorme1n unjcamente n@ 
solo coberto de esteira. E. Pinto ( o. c., II, pag. 175), resumindo 
num quadro as principais informa<;5es a respeito do mobiliario ge, 
indica a distr'ibui~ao, enti:e as tribus desta famHia liriguistigi..,. dos 
seguintes tra~os culturais: Cafte ou girau, rede, Ieito constituido 
pelo chao ( cinzas), leito de ramagens e peles~ leito de cascas de 
arvores, leito·de ftillias tnortas, leito de estopa, leito de peles, esteiras. 

Quantas pesSOas dotmem no mesm9 catre: Ott na mesma ·rede, 
e em que ordem? .Entre os Tapirape,-o casal dormeJ em ge.ral, na 
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mesma rede, mas se separa,_ bave.ndo filhos pequertos. Assim obser
vei tltn p·ai repartir a rede com seu menino· de quatro anos,, dpr
mindo em outra rede a seu lado a mae com .uma crian<;a de peito. 

0 que costumam por em baixo da cabe~a quando querem dor
mir? Dos Aweikoma ref.ere J. M. de Paula ( o. c., pag. 122): 
"Forma-lhes o travesseiro uma larga fai~a oe terra que acamam 
no interior dos ranchos, de ambos os lados." Os Karaja fazem 
na areia da praia uma cavidade para deitar nela o corpo e na sua 
or la a. cabe~.a. que, deste tJJ.opo,, f ica numa posi~ao mais al ta. Tam
bem ~o1o~am, s.egundo Ehrenreich, cilindros de madeira em bai.xo 
da nuca (cl Krause: o. c., pa_g. 198) . 

Como se def endem do frio e dos mosquitos durante o sono? 
Os KaraJa se enrolam, para essas duas finalidades, em suas gran
des esteiras de fibra de buriti. Muitas outras tribus protege-in-se 
pelo fog_!} cujo cal or aquece o corpo nu, af u-g~.nt~ndo a f umac;a os 
moS,quiJ:os. 

Onde esta o fogo ? Coipo ja Hans Staden ( o. c.,. p. 4) repre
senta, com r ela<;ao aos Tttp inamba, numa xilograf ia, tambem OS 

Tapirape-o mantem ao 1a.do"'-de sua rede, puxan·do nas noites frias 
_ algu~'$ p_el}a~os de brasa ab~ em baixo dela. No mesmo lugar, isto 
e, ao lad{r da rede, o f ogo fhes serve, t ambem, para cozinhar~ - - - -

Como e por· ·quern ,e·<@f oduzido o fogo1 D os dez difere;ntes 
processD~ de ohter fog_o mados fora e ao:te~ da nossa eivilizat;ao · 
modern-a e descritos por .Nf-0ntandon (T rir1Iite :d'etihnologie culturrelle, 
Paris 1934, pags. 261-270)-? o da " simples gira<;ao'' e o mais difun
dido, enconfrando-se em todo o mundo alem da T erra do F ogo ·e 
da P oli12esia. E ntre OS indios do Brasil e, pelo que sei, 0 ~nico. 
E' verdade que os T aulipang e, pr6vavelmente, muitos outros irtdios, .. . . 

conhecern, alem disso, pegras que, pelo choque, produzem fais-cas, 
nao as usando, porem, para obter fo.go. Supoe IZoch-Gri.inlD~rg 
( o. c.) ID, pags. 47 e 48 ) que a n1enciona_da tribu sabia dessas 
pedras ja em tempos anti.gos, pois, numa das suas lendasJ uma 
ve1ha que produz f ogo pelo ano, transf orn:ia-se em pederneira. 
Convem 1embrar, porem, que von den Steinen ( o. c. pag. 204) 
ficou su.rpreendido quando produziu faiscas D.atendo um peda<;o de 
arenito ferrtig1noso contra - outro e viu que os Bakari desc~nhe
ciam esse fenomeno. 

Ja H ans Staden ( o. c.) p. 3) descreve o processo de r.ota<;ao 
dos Tupinamba, representando-o, tambem, em-x ilografia. Descfi-



168 SOCIOLOGIA 

• 
§aO mais minuciosa e a seguinte dada por \Vied ( o. c ~,.. pags. 283-
e 284): "Quando ·uma horda de Botocudo.s acrunpa em algum 
ponto da floresta, as mulheres imediatamente acenc;lem o fogo, pelo 
mesmo precess@ da ,maioria dos povos selvagens. Tomam elas para 
isso pau c:omprido ·em. que foram feitas algumas pequenas cavi~ 
<lades; apoiatn sobre um~ destas a extren1idade de u1n outro pau, 
colocado perpendicularmente e emendado quasi sempre a uma flecha, 
para· que fique tnais longQ e mais facil de segurar, tomando-o entre 
as duas maos espalmadas e fazendo-o girar velozmente, num e 
notttr-0 setltido. En!'.luanto isso, outras coloeam em bai:xo do pau 
horizontal, no luga:r em que gira a ponta do outro, estopa titada 
da casca da arvore chamada pelcrs portugueses "pau d'estopa" 
(Lecythis); o fogo maniiesta-.s nos fiapos esparsos e cbmunica-&e 
em seguida as f ibras da estorra. Sao muito seguros os resllltados 
com esse aparelho de fazer fogo, a que OS Botocudos chamam "nom
nan''; e que vem r:eyresentado na fig. 2 <la estampa 14.a ( da edi<;ao 
alema in-4.0 ) ; ele exige, porem, muito tempo e esfor<;o, sengo tao 
fatigante a n1anobra_ de girar 0 pau, que e f requente varias pessoas 
precisarem se revezar nessa manobra, quando nao dispoem de outro 
meio de f,azer fogo_. Para tal fim, sao usadas quas especies de " 
madeira; uma e quasi sempre tir_ada da "g~meleira" (Ficus). a 
outra, da "Imbaiiba"'" ( Cecropia)." En~re a maioria das tribus do 
Brasil, a ~roduc;ao do f ogo na"o compete, porem, como entre 9s Ba
tocudos, as mulheres, mas e considerado trabalho inasculinO-. Na 
citada tradu<;ao da obra de Wied (ibidem), o anotador Oliverio 
Pinto observa: "Ultimamente (Agosto de 1937), em viagein ~e 
estudos pelo interior de ,Mato-Grosso, tive ensejo de ver praticadoJ 
por um indio Bororo de Rondon6polis, o curioso processo que o 
autor vem de descrever, com a exatidao habitual. Serviu-se o ope
rador, inqio maduro e bastatife musculoso, de dois pa us r9li~o$, 
pedacos ... de galhos de urucu, da grossura aproximada de utn dedo; 
a ... pesar-de ainda meib verdes e algo :humedecidos pela chuva, a £~ 
serragem acumulada em consequencia do proprio atrito,_ entrou em 
igni<;ao, ao cabo de duas, energica,s manobras. Esta observa<;ao, 
acompanhada de gravuras, foi detalhada em interessante artigo 

·" 
de Fred. Lane, dado a lume na revista E thnos de· Stockc)'lmo ( 193g, 
III, n. 0 1, J>. 1)." Tambem entre os Chamakoko do Chaco vi· esse 
t:rabalho 'ser e:xecutado pelo sexo masculino ( c£., Baldus: o. c., 
pag. 16), e o mesmo dizem Koch-Grunberg ( o. c., III, pag. 47) 
clos Taulipang do Roroiina, Karl von den Ste1nen ( o. c., pag. 224) 
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dos indios do Xingtt, e Krause ( o. c., pag. 3~7) dos Kayap6. Max 
Schmidt ("Das Feuerbohren nach indianischer Weise" in; Zeit
schri£t fiir Ethnologie, 35, Berlin 1903-, p~gs. 75, 80 e 5 figs.) 
dedicou um estudo especial ao processo da simples gira~a9 entre 
os indios. Mais tarde, Nordenskiold (The Ethnography etc, pigs. 
118-125 e mapa 13) distinguiu, na America do Sul, os dois seguin
tes tipos: 1) uma vareta gira num buraco da outra o qual tern 
ao lado uma sanja que conduz as particulas esbraseadas de madeira 
pnlverizada _para a isc.a colecada etn baixo do pau deitado_;, 2) o 
pau deitaao e ,perf urado, eaindo a f aisca diretamente na iSG-c\~ 0 
primeiro ti po e subdivido em f azer girar 1) · 1Jma var eta comprida, 
e 2) uma vareta curta e encravada en1 haste de flecha. No segun
do tipo, ou a haste durr!4 flecha perfura um peda-;o de taquara, 
por exemplo uma ponta de flecha deste material, ou uma vareta 
de madcira perf ura um pe~la<;o de pau. 

Outr0 instrumento usado na produ<;ao do fogo e o abano,. que, , 
entte os. 'Tapirape, e un1 tranc;ado de folha de palmeira, cOlllO na 
maioria das tribus tupi (cf. Metraux: o. <;., pig. 101). Os Oma
gua e Kpkama o f izeram de plumas (i bidem). Entre os Chama
koko e um pano quadrangular de cordas de gravata enodadas e 
pendurad9 por duas cord~ num pau, servindo tambem, para de
fender-se dos mosquitos e coJrto "prato" par::t oferece: comida (:Bal
dus: o. c.,, pag. 17). 

0 qµe ·Se usa para ilumina<;ao? Os Tapirape,~ como a mai0ria 
<las tribus do Brasil, nau teln petrechos especiais para isso. De 
noite, lhes hastam, para iluminar a casa, as ·fracas chamas de seus 
f ogos, e quando se afastatn dela para fazer as suas necessi_dades, 
levam como facho um ti<;ao aceso que agitam continuamente para 
que nao se apague. Em dias de festa, os Taulipang iluminam sua 
casa tom fachos feitos de um peda<;o de reesina colado ria ponta 
du1na acha (Koch'"Griitrbetg: o. c., III, pag. 79). 

Ha bancos e quem os pos·sue? Seg)lndo Metraux ( o. c~,. pag. 
63), "aucun element de culture n'est aussi caracteristique du nord 
et du centre de l' Amerique du Sud que 1' escabeau de bois." Entre 
muitas tribus, esses pequenos e baixos escabelos tem forma animal 
estilizada. Vi, entre os · Tapirape, s6 um _ fuanquinho. Parecia-se 
.com o dos vizinho's Kara.fa. (cf. Krause: a. c., prancha 19 e ·pag. 
199) ., Como nesta tribu (ibidetn},. tambem entre os Tapirape- o 
escabelo era particular ao chef e. Os outrQs homens sentam-.se em 
troncos de arvores cortadas ou, mais raro, -em esteiras; as mulhe-
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res, em getal, diretamente go chao. Krause (Q. c., pag. 376) tn@n-
ciona dos, Kayap6 uma p.0lt.Fena f ormada duma f orqueta. -.. 

Qnais sao os apetrechos para guardar .J1.ten.sflios, arrnas, -~nfei
tes e outras coisas? M uitos indios sulamericanos tern para is so 
cestos ou caba~as especiais -que; frequentem.ente, sao fechados,_ por 
meio du.ma tampa (cf. Koch-Grunberg: o. c~J III, pag. 79 e pran
cha 24; Baldus; o. c,, pag. 17, Nordenskiol~~ The Changes etc., 
pags. 170-174 e mapa 14; An Ethno-Geographical Analysis, J?ags. 
222-226 e ·ma pa 42). Tacihem. vasos de bar(D, coura~a de tab.~.:,. en
tren6 de taquaru~u e bolsa-s J>odem servir para esse fim. Ha tribus 
que usatn _ganchos de madeira para suspender cestos e outros obje
tos ( c. Koch-Grunberg: ibidem,. pag. 79 e prancha 19). Krause 
( o. c., p_ag. 199 e figs. 23-25) viu, em casas de Karaja, forquet_as 
que, duas a duas, formav(Uil suportes de -an;os e flechas deitadas 
horizontahnente, e encontfou, fora das casas .destes indio~, ~a va
let es esp~ciais para guardat ,alem de alimentos, provisoes d~ h:>da 
classe, plumas, attnas, in&trumentos, e para §ecar ao sol as tapgas 
de mulheres .e linhas de pescar tartarugas.. · 

Falando de utensilios -,da cozinha, conv..em perguntar nao so
mente @em os fabrica e usa, mas tambem, ~oth referencia a c~rtos 
objetos eomo piloes e f ogg~s, -em que lugar dentro ou fora da=- casa 
sao usados. Podemos dividi-los em apetre.chos para pre.Parat. o. 
alimento. e ~1n ,outros QCJ;t;a ,~qarda-lo. Entfie aqueles di's.tingi1im.os 
os etnpre~aclos em processos mecanicos dos usados en1 proce:ssas 
quitnicos. Encontrah1os entre os indios do Brasil os seguintes 
utensilios de cozinha para _processes mecanicos_: 

1) pedras .para g_uebtar nozes (cf. Wied: o. c., pag. 284); 
2) pedras para 1noer (cf. Nordenskiold: o. c.,. The Ethno

graphy, etc., pags. 138 e 1.39 e mapa 16); 
3) ralador de mandh;;>oa (cf. N orden$.kiold: An Eth1iri-tleo

graphital Analysis etc., pags. 81 e 8~ e mapa 11); 
4) peneira (cf. 11etraux: o. c., pag. 103); 
5) ti pi ti, is to e, um tran~ado para . espremer 0 acido hidro

cianico da mandioca (cf. esse termo no Dicionario de J3a1au.s e 
Willems, e o mapa de distribui<;ao em Met'<faux: o. c., pag. 114, 
e E. Pinto: o. c., II, p£rg. 74); 

6) j)ilao de madeir:a (cf. N ordenskiald: o. c., pags. 7S ~< i'.'6 
e mapa· 10); . 

7) machados e facas, hoje, na maior p.arte, procedentes da 
nossa civillza<;ao . 

• 
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P~ra processos quimicos, istG e, par.a torrar, ferye-r, etc~, usam 
certas tribus do Brasil: 

1) pedras para segurar a panela, postas no solo ao redor 
"do fogo, como as vi entre os Ta.pirape; 

2) pedras para aqueter bebida em f ermenta<;ao, previamente 
aquecidas en1 gran~es fogueirasi co1no costum.am fazer os Awei
koma (J. M. de Paula: o. c., pag. 128); 

3) pedras para assar carne, car<i, batatas e outros alimen
tos, previamente aquecida-.s numa fogueira coloca.da, geraln1ente, em 
ampla ,mas nao nruito prof unda cavidade circular na qual, ·depois 
de acabar o fogo, e pasta a comida sobre as pedras e coberta por 
uma can1ada: de fol.has, sendo esta, frequentemente, ainda fapada 
por terra; semelhante forno subterraneo ao qual Georg Friederici 
("Der Erdof en" in: Petern1anns Geographische Mitteilungen, LX, 

J Gotha 191;*) dedicou urpa monografia., nao ·e usado pelos Tupi 

'1 

(cf. Metraux: o. c. , pag. 107), sendo peculiaridade dos Ge, assitn 
·dos Kayap6 estudados por Krause ( o. c., pag. 388, com elucida-
ti va figura), dos Canela ( Ti1nbira do can1po) descri tos p.or S. · 
Fr6es Abreu (Na terra das palmeiras, Rio de Janeiro 1931, pag. 
177)., dos Timbira do Gqrupi visitados por Gustavo Dodt (Des
cripfao dos~ rios Parnahyba e Gitru.py, Brasiliana vol. 138; Sao 
Paulo 1939! pig. 188), Clos Kra6 do rio Preto investigados por 
Theodora $ampaio (cit. apud, E. Pinte ·: o. c.,. II, pig. 90), dos 
Botocudos mencionados pelo ba"rao de Eschwege ( ilJidem) ·e dos 
Kaingang aos qua.is se ref-erem Hermann von Ihering e Juan B . 
Ambrosetti (ibidem) ; sua distribuiQao ·tia America do Sul foi es
tudada por Norenskiold ( o. c., pags. 70 e 71 e mapa 8); 

./ . 

4 ) espeta:, con10 vemos na celehre gra vura da cho~a purl 
teproduzida pot W1ed ( o. c., esta:n1pa 2 pegada a pag. 108) ; 

5) moquem, isto e, grelha para assar ou defumar carne de 
ca~a e peixe cuja v.asta. distribui<;ao. na America do Sul foi estu
dada por Nordenskiold (The Ethnography, etc., pags. 135-137 e 
ma{la 15) que distingue dois tipos, a saber, 1) uma plataforma 
quadrangular de varas apoiada, em quatro, ra.tatnente em tres es
tacas, coma ja mostravam dos Tupinamba xilografias e1n Hans 
Staden (o. c., k 4, 12, m 1, m 2, t 1), e 2) tres varas colocadas con10 
espingardas ensarilhadas ,entre a~ quais . esta ·atada, h0rizontal
mente, uma grade, co mo apresenta dos indios do Xingu uma f i-
g·ura em K. von den Steinep ( o. c., pag. 236, fig. 30); a respeito 
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do nome veja o v~rbete moquem no Dicionario de Baldus e Wil~ 
lems; 

6) grandes pin~as de taquaru¢ ou madeira . rija para tirar 
os a.limentos do fogo e das panelas quando em estado de ebuli<;ao, 
coma as usam os Aweikoma, chaman~o-as ko-pama, "mao de ma
deira" (J. M. de Paula; o. c.J pag. 125) ; 

7) vasos em que se real~am os process.os quimieos eomo 
potes de barro de diferentes tamanhos, formas e finalidades (cf., 
por exemplo, van den Steinen: o. c., pags. 241 e 242, Krause: o. c .. 
pag. 253, Nordenskiold: o. c., pags. 141 e 142, e ma:pa 18), cochos 
de madeira (cf. J. M. de Paula: o. c., pag. 128), etc.; 

8) instrumen.tos para mexer os alimentos durante os pro- . 
cessos quimicos, como as "espatuias de sopa" com qu'e os Guato 
mexem a cozedura (Max Schmidt: Indwnerstudien in Zentral- . 
Branlien, Berlim 1905, pag. 205) e a.s- pas paFa v,irar beiju usa-· 
dos por tribu_s do Xingu (von den Steinen: o. c. ,. figuras 54 e 78). 

Como apetrechos para guardar alimentos empregam os indios 
do Btasil bolsas, cestos, cabagas.,, potes de barre e, sendo influen
ciados pela nossa civiliza~o, lat_as de conserva, panelas de ferro .., 
etc. 

E' precise de.screver, tam·bem, os atensiU0s destinados a ser- . 
vir como pratos e para levar a comida a boca. Podem ser tran
c;ados de f olha de palmeira, cuias, conchas OU, cotno entre OS Guat& 
(Ma,,x Schmidt: o. -c., pag. 206), grafi~es colheres de madeira.,_ 

quando nao sao, pelo cont.ac_to conosco, instrumentos de lata. 
Alem disso e necessario falar dos objetos usados para carre-· 

· gar ~ tomar agaa, sendo estes, em geral, caba~as, mas •em certas 
tribus, tambem, cestos f orrados completamente de um mistura de 
cera e resina, como encontramos entre os Guayaki, ou entren6s. <le 
taquaru~u, como Wied ( o. c., pag. 284) achou entre os Botocudos. 

Por fim, nao devemos deixar de mencionar as quest5es refe
rentes ao asseio d~ aldeia.,. da cas·a, dos m6veis e utensilios. H.a 
instrumentos para varrer? Entre os Kayap6, as mulheres lim
pavam, as vezes, a entrada das casas, afastando com um pau fo
lb,as ca.idas e Hxo de toda especie (Krause: o. c .. , pag. 3.76). Onde 
colocam o lixo? E' mister conf essar que os indios, em geral, nao . 
temem muito a Sl!jeira, n~m no seu corw, nem na sua casa e. nas 
suas coisas, costumando a tnaior part.e do Iixo ficar, por isso, onde 
esta, se nao consegue despertar o interesse dos caes e dos outros. 
animais que andam ao redor e dentro da casa. 
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