
• • 

tNIO SILVEIRA - Um Ano de Encontros• MOACYR FÉLIX - Trinta e Quatro Parêmias 
do Homem e da Mulher• JAISON BARRETO - A Tempestade Mundial e o Degelo 
Brasileiro: Uma Alternativa Cívico-militar• CIBILIS DA ROCHA VIANA - Autogestão 

e Estatização • ZDENEK ML YNAR - O Estado e o Homem • JOEL R. TEODÓSIO -
Autarquias Especiais: Autonomia ou Dependência para as Universidades? • EDILSON 

MARTINS ENTREVISTA DARCY RIBEIRO• ANTHONY SEEGER e EDUARDO VIVEIROS DE 
CASTRO - Terras e Territórios Indígenas no Brasil • LUIZ CARLOS HALFPAP e REMY 
FONTANA - Direito, Ideologia e Comunidades Indígenas• C~ISTINA DA COSTA E SÁ 

e EDUARDO H. BACELLAR - Habitação Indígena no Alto Xingu • JIMMIE DURHAM -
Os Índios nos Estados Unidos• ARNALDO XAVIER - Poemas• WALDO CESAR -

Com Certeza • LUIZ FERNANDO EMEDIATO e RUBÉN ELIAS - O Compromisso Social 
do Escritor • REINHARD HESSE - Função do Intelectual: Podemos Ter Esperanças 
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Cinco Enf oques Sobre a 
Situação Indígena 

1. ANTROPOLOGIA OU A TEORIA DO BOMBARDEIO DE BERLIM 
Darcy Ribeiro entrevistado por Edilson Martins 

II. TERRAS E TERRITÓRIOS INDfGENAS NO BRASIL 
Anthony Seeger e Eduardo B. Viveiros de Castro 

III. DIREITO, IDEOLOGIA E COMUNIDADES INDÍGENAS - Estudo de 
um caso 
Luiz Carlos Halfpap e Remy Pantana 

' . 

IV. HABITAÇÃO INDÍGENA NO ALTO XINGU 
Cristina C. da Costa e Sá e Eduardo Henrique Bacellar Corrêa 

V. OS ÍNDIOS NOS ESTADOS UNIDOS 
Jimmie Durham 
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IV - Habitação Indígena no 

Alto Xingu* 

Cristina C. da Costa e Sá 
Arquiteta 

Eduardo Henrique Bacellar Corrêa 
Fotógrafo 

Em 1877, o etnólogo alemão Karl Von Den Steinem régistrou o pri
meiro contato com grupos indígenas na área dos formadores do rio Xingu. 
Só em 1946, poré~, é que essas populações começaram a ter contatos 
regulares com representantes da . nossa sociedade, devido à abertura de 
campos de pouso na área. Em 1961 foi criado o Parque Nacional do Xingu, 
ao Norte do Estado de Mato Grosso, pata garantir a sobrevivência desses 
grupos e evitar uma desorganização muito brusca da vida tribal. No entanto, 
já em 1971 foi esse parque cortado pela estrada BR-080; em setembro de 
1973 o CIMI (Conselho Indigenista Missionário) denunciou o loteamento do 
parque; em 1975 o parque já tinha sido invadido pelo merios uns 10 km, do 
]ado Leste, pelas grandes fazendas de criação de gado; somente em 1978, 
seus limites começaram a ser demarcados, não estando ainda concluídos os 

* Reprodução parcial do trabalho apresentado na Premiação Anual do Instituto de 
Arquitetos do Brasil (IAB-RJ) em dezembro de 1978, com o título: "Habitação indí
gena: Alto-Xingu - Ilha do ··Bananal", tendo como colaboradores os estudantes de 
arquitetura Lenine Tonassi, José da Silva Ribeiro, José Ináci<;> Ehrenbrink e Jurandir 
Guatassara Boeira. 
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trabalhos e já existindo uma nova estrada projetada, a BR-242 que corta o 
parque ao meio. 

A região onde está localizado o parque é de clima quente, com apenas 
duas estações: o inverno, estação das chuvas e das cheias, que vai de outubro 
a abril, com épocas de calor sufocante; o verão, estação seca, que vâi de 
maio a setembro, com dias quentes e noites frias. A vegetação é d~ tipo · 
floresta subca~ucifolia amazônica, com transição para a vegetação de cer
rado, apresentando amplos varjões limitados pela m~ta. 

O Parque do Xingu é habitado por 16 grupos tribais, dos quais 1 O se 
localizam no Alto Xingu. São estes os grupos: Kamayurá, Aweti, Waurá, 
Mehinaco, Yawalapiti, Kuikuro, Kalapalo, Nahukwa-Matipu, Trumai e 
Txikão. Com exceção dos Tkikão, e8ses grupos apresentam relativa homoge
neidade cultural, embora persistam algumas diferenças, tais como a língua e 
a especialização artesanal, como recursos de identificação tribal. Todos estes 
grupos praticam a agricultura itinerante, que não constitui um método de 
cultivo primitivo e incipiente, tratando-se, ao contrário, de uma técnica 
especializada adaptada às condições do clima e do solo da terra fume. 

Atualmente, cada grupo tribal do Alto Xingu ocupa· uma única aldeia, 
que se caracteriza por sua autonomia e pela solidariedade de seus membros 
no relacionamento com indivíduos de outros grupos. Para ser considerado 
membro de uma aldeia é preciso ter nascido na mesma ou nela ser residente 
permanente; pertencer ou não a uma determinada aldeia é importante, pois 
seus membros têm direitos exclusivos sobre os recursos naturais do território 
circunvizinho. 

Para a realização desse trabalho foram visitadas quatro aldeias,. em julho 
e agosto de 1978: Yawalapiti, Mehinaco (ambas de tronco lingüístico 
Aruak), Kalapalo (tronco Karib) e Kamayurá (tronco Tupi). Foram feitos 
levantamentos e recolhidos desenhos de crianças e adultos nas aldeias 
Kamayura e Yawalapiti. Nesta última foram realizadas também várias entre
vistas, de acordo com um roteiro preestabelecido. A documentáção fotográ
fica foi feita nas quatro aldeias e também no Posto Leonardo Villas Boas, 
sede do Parque. 

A ALDEIA 

A aldeia xinguana é um círculo de casas, formando um grande pátio, no 
centro do qual fica a sepultura, assinalada por uma cerquinha baixa. Junto à 
sepultura, ligeiramente afast ada do centro do pátio, fica a casa dos homens 
ou casa das flautas, proibida às mulheres e que tem em frente um grande 
tronco descascado, onde os homens sentam e ficam conversando, geralmente 
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à tardinha, quando não têm nada para fazer. Bem afastada do e-entro fica a 
gaiola do gavião real. 

São áreas particulares, de propriedade exclusiva do grupo doméstico, 
isto é, das pessoas que habitam uma casa, parte do terreno adjacente e dos 
caminhos que a ela conduzem, principalmente dos caminhos que conduzem 
à porta dos fundos, isto é, os caminhos exteriores. Qualquer pessoa que não 
pertença ao grupo doméstico de uma determinada casa deve-se fazer 
anunciar antes de entrar nessas áreas particulares, a menos que esteja acom
panhada por um adulto do grupo. Somente as crianças têm unia relativa 
liberdade de movimentos, podendo entrar em qualquer das casas. 

' São áreas públicas, utilizadas pelos membros de todos os grupos domés-
ticos: o pátio da aldeia com seus caminhos radiais (masculinos), o acesso 
principal (único utilizado por visitantes de outros grupos), os locais de 
banho e seus acessos, os caminhos secundários internos, situados na periferia 
do pátio, que interligam as portas da frente das casas (usados preferencial
mente pelas mulheres) e alguns dos caminhos exteriores, que vão para as 
roças ou para outras aldeias. Essas áreas públicas podem ser divididas em 
dois tipos distintos: 

1. Áreas onde o indivíduo se expõe publicamente e onde é necessário 
conversar polidamente com todos: pátio, área de banho principal, acesso 
principal da aldeia etc. Na estação seca, quando o alimento é abundante, o 
homem que volta de uma pescaria bem sucedida entra na aldeia pelo 
.caminho principal e atravessa o pátio para chegar à sua casa, sendo saudado 
por outros homens que ficaram na aldeia e que podem então pedir parte 
dos seus peixes. 

2. Áreas onde o indivíduo tem maior liberdade, podendo gozar de 
relativo isolamento e onde não deve ser incomodado; ár~~ de banho secun
dárias, caminhos secundários exteriores etc. Essas áreas são utilizadas por 
pessoas que não podem ou não querem ter contato com outras, tais como · 
recém-divorciados, enlutados, rivais de chefes políticos etc. Na estação das 
chuvas, quando o alimento escasseia, os pescadores voltam para casa pelos 
caminhos secundários, entrando pela porta dos fundos, para que o produto 
da pesca possa ser dividido apenas entre os membros do seu grupo domés
tico. Também o mel ou qualquer alimento muito apreciado é geralmente 
introduzido nas casas pela porta dos fundos. 

A CASA TRADICIONAL 

As proporções e a forma da casa tradicional variam de uma aldeia para 
outra, mantendo-se porém muito semelhantes dentro de uma mesma aldeia. 
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As diferentes partes da casa são relacionadas com partes do corpo humano 
ou animal; assim, a casa possui peito (fachada principal), costas (fachada 
oposta à principal), alto da cabeça. (viga superior), brincos (troncos de árvo
res com raízes, arremate lateral superior da casa, de função puramente esté
tica), dentes (prolongamento superior da estrutura vertical qu.e se projeta 
para a frente), costelas (varas horizontais onde é amarrada a palha da cober
tura), pelos (palha de cobertura). Alguns informantes mencionam ainda a 
existência de boca (porta) e pernas (pilares). 

Quando numa aldeia começam a aparecer muitos formigueiros, quando 
vários de seus antigos habitantes já morreram ou quando novos roçados 
estão sendo abertos em locais distantes, é feita a mudança: nova aldeia é 
construída, queimando-se depois a antiga. Essa mudança periódica da aldeia, 
ao que parece, está relacionada com a técnica agrícola empregada na região 
que é a de queimada, com um espaçamento de u~ilização do mesmo terreno 
para plantio de cerca de 20 a 25 anos. No entanto, existem autores que 
negam a relação entre queimada e nomadismo. 

Para a mudança da aldeia Yawalapiti foi construída inicialmente uma 
única casa, em estilo tradicional, que abrigava todo o grupo. Todos os 
homens da aldeia colaboraram nessa construção que durou 6 meses, sendo 
festejada durante todo o período. Aos poucos, foram sendo construídas 
outras casas, mas nenhuma tão grande nem tão bem acabada. Nesta aldeia as 
casas menores que mantêm o estilo tradicional têm sua estrutura simplifi
cada; outras apresentam teto e paredes diferenciados e até planta retangular, 
copiada das casas neobrasileiras. Todas essas casas menores foram construí
das apenas pelos homens da fam11ia que iria habitá-la, sendo a ajuda eventual 
de homens de outra fam11ia sempre recompensada com presentes ou favores. 
Os moradores dessas casas informaram que pretendiam algum dia construir 
'Casas t radicionais e que se ainda não o tinham ·feito era devido ao fato de as 
outras serem de c~nstrução mais rápida e fácil . A casa tradicional, dizem 
eles, será construída em torno da já existente a ser demolida quando a nova 
estiver pronta. 

Os moradores de uma casa são aparentados pelo lado materno ou pa-
. terno. Geralmente, até o nascimento do primeiro filho, o casal reside na casa 
da mulher, mudando-se depois para a casa do marido. Quase sempre o grupo 
doméstico é formado por irmãos ou primos paralelos (filhos de irmãos do 
mesmo sexo) . com suas esposas e filhos, havendo um núcleo de moradores 
permanentes e famílias e indivíduos ocasionais que por circunstâncias 
diversas residem em casas que . não são as dé seus parentes mais próximos. o 
grupo doméstico constitui uma unidade relativamente au(ônoma de pro
dução de alimentos e mesmo os moradores ocasionais contribuem para a 
alimentação de forma idêntica à dos moradores efetivos. Cada adulto é 
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responsável por um fornecimento contínuo de comida, · tendo sua 'quota 
assegurada nas ocasiões em que não puder ou não quiser contribuir. 

CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE UMA CASA TRADICIONAL 

À construção da casa de Sariruá, a maior da aldeia de Yawalapiti, durou 
cerca de 6 meses, havendo festas durante todo esse período e tendo todos os 
homens da aldeia colaborado nas diversas etapas : 

1. em janeiro, na estação das chuvas, a madeira e os cipós começaram 
a ser cortados e trazidos para a aldeia. Inicialmente, foram levantados os 
cinco pilares, ualapá, feitos em madeira denominada mãri. Para ftxar os 
pilares extremos, com 50cm de diâmetro e cerca de lOm de comprimento 
(8m aparentes e 2m enterrados) foi preciso 1 dia de traballio para cada um. 
Esses pilares foram levantados com a ajuda de armações feitas com troncos 
mais fmos, de 15 a 20cm de diâmetro; 

2. foram colocados os atati, mourões que delimitam a falsa elipse da 
planta baixa, feitos em madeira denominada matá"i. Somente os quatro 
atati maiores, dos lados das portas, foram feitos em madeira rnãri; 

3. os pilares, ualapá, foram amarrados com duas vigas, mauanatáca, 
um pouco abaixo do topo; 

4. foi colocada a estrutura vertical, matárri, feita com a madeira do 
mesmo nome, amarrada nas vigas, mauanatáca; 

5. foram feitas as amarrações horizontais, ipúcu, sendo a primeira 
logo acima do topo dos atati e aumentando o espaçamento entre elas à 
medida que se aproximavam das mauanatáca. Entre a primeira e a segunda 
ipúcu foram colocados vários troncos finos, cobertos com entrecasca que 
mais tarde seria decorada com motivos geométricos; 

6. no alto dos pilares, ualapá, foi colocada a viga pá-naputaquá, que 
quer dizer "alto da cabeça da casa". Nas casas· de estrutura simplificada, nao 
existem as duas vigas mauanatáca, somente a viga pá-naputaquá, onde são 
então amarrados os matá"i; 

7. foram colocados pá,-itsêua e pá-itsserreti, respectivamente os dentes 
e os brincos da casa; 

· 8. atrás ·da estrutura v_ertical, matám·, foram colocadas varas verticais 
chamadas ijatárri , indo até a viga pá-naputaquá; 

9. nas varas verticais, ijatárri, foram amarradas outras horizontais, cha
madas talalacárri, as costelas da casa; 

1 O. foi colocado o contraventamento ( 4 duplas de pilares em "x") para 
que a casa melhor resistisse aos ventos da estação das chuvas; 
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11. por último, no mês ~e junho, a palha itishe, o pelo da casa, foi 
cortada e amarrada nas tala/acárri. Segundo informantes, esse tipo de cober
tura é muito resistente não necessitando de manutenção nem de substitui
ções. 

No centro da casa, junto aos pilares intermediários, entre as duas portas, 
fica o depósito de alimentos: jirau com cestas de polvilho, panelas com água 
e grandes cestos onde são armazenados os pães de mandioca, os quais são 
trançados gradativamente, de baixo para cima, a fim de guardá-los em maior 
quantidade, à medida que vão sendo produzidos. Entre o depósito e a porta 
de entrada fica o setor social da casa, onde sao recebidos os visitantes, sendo 
as danças aí também realizadas. Entre o depósito e a porta dos fundos fica a 
cozinha, constituída de uma ou duas pequenas fogueiras sobre as quais 
repousam um panelão para fins diversos e uma grande panela rasa onde é 
feito o beijú. Também na cozinha fica , às vezes, um pequeno jirau para 
moquem (peixe defumado). O lixo é jogado no terreno atrás da casa. Nos 
semicírculos laterais são armadas as redes: a da mulher próxima ao solo, a 
do marido um pouco acima. Crianças de colo dormem com a mae, as outras 
têm sua própria rede. Nas casas onde existem adolescentes em reclusão, a 
área destinada a eles é fechada com cobertores, madeira ou palha. Como o 
interior da casa é muito escuro, durante a estação seca pequenas aberturas 
são feitas, às vezes, retirando-se um pouco de palha, permitindo a entrada de 
luz suficiente para a execução de trabalhos tais como a fiação de algodão ou 
a confecção de artesanato em geral. À noite a casa é fechada com portas 
feitas de madeira e palha e pequenas fogueiras são acesas sob as redes, 
ficando o interior com uma temperatura muito agradável. 

Do lado de fora, próximo à porta da frente, e às vezes também da dos 
fundos, ficam jiraus para a secagem de alimentos, alguns com até l .50m de 
altura; à sua sombra, as mulheres trabalham no preparo da mandioca. 

MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ACULTURAÇÃO 

Cada grupo humano, ao organizar seu espaço, nele projeta as estruturas 
fundamentais de sua própria cultura, sendo impossível qualquer mudança 
nessa organização que não seja conseqüência de modificações nas estruturas 
culturais. No Alto Xingu, como ainda permanece a cultura tradicional dos 
grupos que ali vivem, permanece também· a organização espacial que a 
reflete, embora algumas 1nodificações sejam gradativamente introduzidas 
pelo contato cotn as sociedades ncobrasileira:- Nas quatro aldeias visitadas 
(Yawalapiti, Kamayu rá, Mehinaco e Kalapalo), já cxisten1 diversas casas de 
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Yawalapiti Kamayurá Kalapalo Mehinaco 

Diâmetro da aldeia em metros 117 ,50 1~0,60 ? ? . 

Número de casas da aldeia 
(sem considerar a casa dos ho-
mens) 7 13 14 6 

Casas em estilo tradicional 4 8 4 3 

Casas com planta em elipse, 
mas com diferenciação entre 
teto e paredes 1 7 

• Casas com planta retangular e 
com diferenciação entre teto e 
paredes 2 

Casas com planta em elipse e 
1 

paredes de barro batido 4 2 2 

". Casas com planta retangular e 
paredes de barro batido 1 1 

Ca~as com paredes em troncos 
descascados e teto de palha 1 4 

Existência de casa dos homens sim apenas em cons- sim 
~ 
l 

telheiro trução 

Tipo de construção da casa 
dos homens tradicional palha tradicional paredes de 

troncos 

Existência de gaiola para o Ga-
vião Real sun 

Jiraus para a secagem de man-
dioca 

, . , . , . , . 
vanos vanos van os var1os 

Outras construções auxiliares a) telheiro oficina 
p/patos 

b) depósito 
alimento 

Tipo das construções auxiliares a) paredes semelhante 
de tronco ao tradi-

b)barro cional 
batido 
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1 planta baixa retangular; outras apresentam diferenciação entre paredes. e 
tetos; algumas já substituíram até mesmo a palha das paredes por barro 
batido. Muitas vezes as portas de palha, mesmo em casas tradicionais, são 
substituídas por portas de madeira ou por chapas onduladas. Tais modifica
ções, no entanto, se dão apenas a nível da forma e dos materiais, pois a 
utiliz.ação do espaço interno permanece a mesma: espaço íntimo nos extre
mos da casa, espaço social e de serviço no centro; o primeiro junto à porta 
da frente e o segundo junto à porta dos fundos, ficando entre os dois o 
depósito de alimentos. 

A organiz~ão do espaço das aldeia~ ainda é a tradicional, mas no pátio 
de todas elas já existem balizas para o jogo de futebol. Na aldeia Kamayurá 
existem dois mastros, sendo um deles freqüentemente utilizado para a colo
cação de uma bandeira de time de futebol, ganha pelos rapazes desse grupo 
juntamente com as camisas do mesmo time. Nessa aldeia, existem também 
pequenas casas de barro batido, de planta retangular, utilizadas como depósi-

. to de bananas e arroz, assim como um cercado para patos, não tenclo 
·sido esses elementos obseryados em outras aldeias. Talvez a aldeia Kamayurá 
apresente maior quantidade de elementos estranhos à cultura xinguana devi
do à proximidade de um posto da FAB, que os habitantes dessa aldeia visi
tam com freqüência. 

CONSTRUÇÕES NEOBRASILEIRAS NO ALTO-XINGU 

~ 

As construções neobrasileiras do Posto Leonardo Villas Boas, sede 
administrativa do Parque do Xingu, deixam muito a desejar, do ponto de 
vista de adequação ao local. Essas construções são de três tipos distintos: as 
destinadas ao serviço do Posto (tais como farmácia, refeitório, depósito de 
materiais; casa do rádio etc.); as habitações dos índios de diversos grupos 
que vivem no Posto, geralmente ali trabalhando; habitações para funcioná
rios não índios e para pesquisadores ou visitantes. Todas essas construções 
são muito semelhantes na forma e no método construtivo, com janelas 
pequenas e telhados de chapa ondulada. As mais antigas têm paredes em 
tábuas e, muitas vezes, o chão em terra batida; as mais recentes têm o piso 
cimentado e paredes de tijolos, feitos no próprio local, em pequenas formas 
metálicas, com a mistura no traço 7: 5: 1 de areia, pedra e cimento, não sendo 
utiliudos tijolos de adobe nem cozidos, apesar de existir barro de boa 
qualidade na região. As fundações são em tijolos cozidos e pedra, sendo os 
primeiros utilizados em maior proporção, o que é explicável pelo fato de 
inexistir pedra na região geomorfologicamente denominada depressão do 
Xingu e caracterizada pela apresentação de amplas baci:is sedimentares. 

,, 
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Tanto a pedra quanto diversos outros materiais utilizados nessas construÇões 
chegam ao local vindos de Xavantina, pequena cidade de Mato Grosso, 
depois de uma longa viagem, parte em caminhão e parte em balsa. Na 
demarcação do Parque, que está sendo feita atualmente, são utilizados 
marcos de concreto, nos quais é empregada pedra jogada de avião, segundo 
nos informoµ um funcionário da companhia encarregada da demarcação. 

BIBLIOGRAFIA 

Junqueira, Carmem. Os índios de Jpavu: um estudo sobre a vida do grupo Kamaiurá. 
São Paulo, Ed. Ática, 1975. 

Meggers, Betty J., Amazônia: a ilusão de um paraíso. Rio de Janeiro, Ed. Civilização 
Brasileira, 1977. 

"Política lndígenista no Brasil". ln: Revista de Cultura Vozes, ano 70, vol. LXX, . 
n. 3, abril 1976, Petrópolis, Ed. Vozes Ltda. ' 

Villas Boas, Orlando e Cláudio, Xingu: os z'ndios, seus mitos. Rio de Janeiro, Zahar 
Editores, 1974. 

142 




