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1 
HABITACÃO INDÍGENA 

I 

BRASILEIRA* 
Maria Helo ísa Fénelon Costa 
e Hamilton Botelho Malhano 

• o texto é de igual responsabilidade dos que o assinam. A pesquisa 
foi coordenada por Maria Helo ísa Fénelon Costa. Fo i inestimável o 
apoio da FINEP, permitindo retribuir o trabalho de Malhano, e ainda 
levar pesquisadores para t rabalho de campo, no alto Xingu (1978) e no 
Araguaia (1979-81). 

Casa do alto Xingu em in íci o de construção. 
Foto H. Foerthman, 1954. 

No seu artigo sobre Habitação para o Handbook of South 
American lndians, Wendell Bennett (1949:1/20; 21/27; 29/51 ; 
53/65) preocupou-se principalmente com a tecnologia e a 
matéria-prima da constrúção. Relacionou-as à evolução cultu
ral, estabelecendo desse modo uma classificaçã'o que caracteri
za os vários tipos de casa indígena como indícios da maior ou 
menor complexidade econômico-soçial das sociedades que os 
produziram. Não considera o estabelecimento em sua totalida
de, definido pela integração entre a aldeia e o conjunto de mo
dos pelos quais seus habitantes exercem ações sobre o territó
rio circundante, visando à continuidade do grupo. Tratou em 
separado as habitações, o mobiliário e equipamento domésti
co, as edificações religiosas e obras de engenharia. Quanto a 
isso, considera especialmente a arquitetura andina, de pedra, 
e outras construções de material duradouro, como a argila, 
descobertas pelos arqueólogos. Deu menor ênfase à arquitetura 
da palha, material este de tal modo essencial para a adaptação 

, ao meio ambiente das tribos brasileiras, que levou Berta G. 
Ribeiro (1980ms.) a encontrar o nome "civil ização da palha" 
pa ra designar, com justeza, uma das características essenciais 
de tais sociedades: sua tecnologia cesteira. 

Deve-se levar em conta, porém, que, na ocasião, Bennett não 
contava com dados etnográficos suficientes sobre os grupos 
indígenas b rasilei ros atuais que lhe permitissem discutir mais 
adequadamente sua arquitetura. Aliás, à época, em out ros 
volumes do Handbook constavam dados (embora fragmentá
rias e reduzidos) sobre a habitação indígena na América do 
Sul. 1 nclu íam-se informações sobre tribos que se localizavam 
no Brasil e países li m(trofes, como por exemplo, os Mbayá
Guaikurú (Métraux 1963:268/769).1 

1 Fazemos referência no texto a t ribos localizadas, em parte ou inte i
ramente, fora d o te rritório brasileiro. Just ifi ca-se tal procedimento em 
razão de apresentarem, além de alguns traços culturais comuns, fo rmas 
de habitação semelhantes. 
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A bibliogré'fia posterior, incluindo informações sobre a habita· 
ção, é hoje sem dúvida bastante numerosa. Mas são ainda raros 
os trabalhos que a consideram com maior detalhe, excetuando· 
se a recente tese de mestrado de Cristina Sá (1982ms), arquiteta 
informada sobre questões de arqueologia e etnologia. Refere-se 
à aldeia Xavante de São Marcos e, até o momento, é a única 
obra, de que se tenha notícia, especificamente voltada para o 
estudo da arquitetura indígena. 

Castro Faria, em seu trabalho pioneiro sobre a habitaçâ"o popu· 
lar no Brasil, faz críticas procedentes a obras anteriores, e colo
ca a necessidade de serem levados em conta critérios mais 
rigorosos para o desenvolvimento da pesquisa e, mais ainda, 
para o estabelecimento de taxonomias. Chama a atenção para 
a precariedade de informações etnográficas existentes, a qual 
condicionaria o uso dos dados disponíveis, " ... muitas vezes 
sem consideração pela distância que os separava no tempo, 
fator essencial ao julgamento" (1951:20) . Max Schmidt 
(1922), a propósito do estudo da habitação no alto Xingu, já 
colocara indiretamente a necessidade de maior rigor na investi· 
gação. Afirma que a classificação morfológica apenas (funda· 
mentada só na técnica, matéria-prima e forma de construção) 
não era bastante esclarecedora. Deveria o pesquisador levar em 
conta os modos de ocupar as várias edificações (de uso perma· 
nente ou temporário); enfim, relacionar forma e função. 
Não foi possível que fugíssemos, de todo, à desvantagem apon· 
tada por Castro Faria concernente ao uso de matéria documen· 
tal heterogênea, porquanto os vários autores consultados 
trataram de aspectos diferentes das questões sobre habitação, 
levados pelos interesses de pesquisa, igualmente diferentes, que 
os animaram. A classificação de Roth (1924) foi o ponto de 
partida para que procedêssemos à tipologia geral (morfológica) 
das casas e aldeias, em virtude da precisão com que as descreve 
na Amazônia. Procurando minimizar as desvantagens inerentes 
a tal modo de classificar, discutimos, mais detidamente, a habi· 
tação no alto Xingu e entre os Karajá do Araguaia. Isto, em 
virtude de contarem os autores deste trabalho com experiência 
de campo nessas duas áreas. Outros exemplos são expostos em 
estudos de caso, com menor detalhe que os já mencionados, 
ilustrando as diversas modalidades de habitação encontradas no 
Brasil indígena. 

A terminologia técnica que empregamos fundamentou-se em 
parte na consulta ao dicionário de Corona & Lemos (1972), 
cuja leitura será sem dúvida extremamente úti l aos interessados 
na questão. Acreditamos que os esquemas do arquiteto Hamil· 
ton Botelho Malhano devam suprir as lacunas porventura pre· 
sentes no texto, contribuindo para que o leitor melhor com
preenda as formas construtivas ind ígenas. 

Não foi propósito nosso realizar trabalho que esgotasse todas 
as questões concernentes à habitação indígena. Pretendemos 
apenas fazer uma tentativa de sistematização de alguns dados 
bibliográficos ora existentes e evidenciar, ao mesmo tempo, a 
criatividade do índio na busca e encontro de variadas soluções 
do problema de habitar. Agradecemos a Berta G. Ribeiro valio
sas sugestões, que foram relevantes para o desenvolvimento de 
nossa investigação sobre a moradia indígena. 

ESTABELECIMENTO, ALDEIA, GRUPO LOCAL E CASA 

O conceito de estabelecimento (ou assentamento) colocado 
por Mauss, a propósito da morfologia social Esquimó, parece
nos ainda suficientemente explicativo, abrangente e adequado: 
" . .. A autêntica unidade territorial é o estabelecimento (settle
ment). Desi·gnamos com tal termo um grupo de famílias, aglo
meradas e ligadas por laços especiais, que ocupam um habitat 
sobre o qual estão desigualmente distribuídas durante momen
tos do ano, (como logo veremos), porquanto este habitat 
constitui o seu domínio. O estabelecimento é a massa de casas, 
o conjunto do espaço destinado a tendas, bem como o espaço 
dedicado à casa marinha e terrestre, que pertence a um número 
determinado de indivíduos; e, do mesmo ;;,odo, o conjunto de 
caminhos e trilhas, de canais e de portos usados por esses indi
víduos e onde se encontram constantemente. Tudo isto forma 
um todo possuidor de unidade e com características distintas 
que permitem reconhecer um grupo social limitado" (1971.: 
370). 

Castro Faria (1951 :28) repele as designações "a ldeamento" e 
"aldeia", por lhe parecerem eivadas de sentido colonialista: "É 
esse conceito de aldeia, de aldeia portuguesa e missionária, que 
ainda está subjacente no significado atual do termo e não de 
simples comunidade indígena, de base territorial, representan
do o máximo de concentração." Entretanto, continuaremos a 
usar o termo "aldeia", já que não encontramos outro que o 
substitua. Com ele temos em vista designar os aspectos propria· 
mente concretos da implantação de construções sobre um ter· 
reno, apresentando-se tal conjunto organizado de modo a evi· 
denciar uma típica planta de situação. 

Grupo local é o nome que pensamos poder atribuir ao conjun· 
to grupo(s) doméstico(s)/aldeia, conotando a solidariedade 
interna da(s) família(s) que o integra(m), instalada(s) em lugar 
específico de um território. Em se tratando da antiga maloca 
Tukâno, é possível pensar-se que ocorreria superposição de 
grupo domést ico e grupo local. , 

Laraia (1972), tratando dos grupos Tupí, discute o termo 
"grupo local", que julga de abrangência suficiente para torná· 

lo preferível ao termo _aldeia, p~rqua~t~ um grup~ local pode· 
ria constituir-se de unidades res1denc1a1s economicamente au
tônomas, distribuídas de modo disperso em território comum. 
É 0 caso de um grupo local Kaapor, subdividido em quatro 
unidades vicinais, dispostas irregularmente no sentido leste· 
oeste. Os grupos locais Tupí se caracterizam pela existência de 
um núcleo central - a aldeia -, cujo elemento constituinte é a 
praça. A localização da aldeia é determinada pela posição das 
roças, as quais não devem situar-se a grande distância, para que 
não se torne penoso o transporte da colheita ( Laraia op. cít.: 11 / 
12 e 17). Pode, às vezes, a aldeia constituir-se de uma só unida
de habitacional, como ocorre entre os Marúbo e Mayorúna 
(grupos de 1 íngua Pano da fronteira brasilo-peruana) e os Ya· 
noáma (da região de fronteira entre o Brasil e Venezuela, tam
bém conhecidos como Yanomãmi) . 

A casa, segundo Max Schmidt (1922), é aquele objeto cons
truído, o qual teria como elemento definidor a cobertura: 
" ... Trata-se, entretanto, na casa, de uma coisa feita pela mão 
humana, de- uma obra construída; uma gruta natural usada 
para habitação e para fins econômicos não cabe, portanto, no 
conceito de casa. A casa é uma obra construída que delimita 
0 espaço por sua parte exterior, contra efeitos climáticos e 
outros. Uma tal delimitação ocorre em três direções: para bai· 
xo, lateralmente, e para cima. Será entretanto considerada só 
a delimitação para cima, condição indispensável do conceito 
da casa" {op. cit.: 4). O conceito em questão parece-nos ade
quado a aplicar-se às construções que aqui mencionamos, por· 
quanto algumas podem apresentar ausência de revestimento 
parietal, mas todas têm cobertura. 

MORFOLOGIA DAS ALDEIAS 

Podem assim ser subdivididos os tipos de aldeia, conforme a -
planta de situação: 
1) Aldeias circulares - Este tipo de organização é encontrado 
no alto Xingu, onde as habitações de famílias extensas são 
dispostas circularmente na periferia de uma praça central. Lo· 

'caliza-se nela uma casa onde os homens se reúnem e onde é 
guardada parafernália cerimonial. Esta casa-das- flautas não 
ocupa o centro geométrico da praça: está ligeiramente desloca
da em direção ao poente e sua porta é voltada para o nascente. 
Túmulos ficam à sua frente, ocupando o centro geométrico. 
(A esta modalidade voltaremos depois, ao tratarmos mais deti
damente de aldeia e casa entre as tribos alto-xinguanas) (ver 
Prancha 1). 

A aldeia Borôro ( macro-Jê do planalto oriental matogrosseºnse) 
é construída sobre uma elevação, na vizinhança de rio e flores· 
ta, segundo Colbacchini e Albisetti (1942:33/35). As casas 

(baidogue) são dispostas em torno da praça central, de modo 
a que fiquem subdivididas em 2 seções semicirculares, separa· 
das por uma linha que vai do leste ao oeste. Dessa forma se 
delimitam os lugares das duas metades tribais, onde são dispos
tas as habitações dos quatro clãs qu~ compõem cada metade. 
A casa-dos-homens (baimannagueggeu) é situada a meio cami· 
nho desta lin ha leste-oeste. Apresenta duas portas, uma voltada 
para leste, outra para oeste. 

Aldeias que outrora apresentavam planta de sit uação circular 
eram as Timbíra: Krahó, Ramkokamekra (Nimuendaju 1944), 
Apinayé (Matta 1976:61/77). bem como as de outros grupos 
Jê, como os Kayapó (Posey 1979:51/57). Há registro de uma 
aldeia Xavante que apresenta, em alguns trechos, duplo alinha
mento de casas no anel periférico (o tipo antigo teria forma de 
ferradura) . (Sá 1982:149). 

As antigas aldeias Mbayá-Guaikurú tinham as casas dispostas em 
torno de uma praça semicircular, escrupulosamente limpa, da 
qual os cavalos eram excluídos. A casa do chefe localizava-se 
sempre a meio da linha do crescente e, entre os Kadiwéu, era 
a maior e melhor construída. Deixava-se livre o espaço entre as 
fachadas e os esteios centrais das casas, a fim de liberar uma 
passagem em torno da aldeia. Separações entre casas eram assi· 
naladas pela colocação de paus em forquilha que serviam para 
pendurar objeto~ 11ários (Métraux 1963:269). 

Os Tiriyó - grupo Karib localizado no recõncavo da serra do 
Tumucumaque e áreas adjacentes, junto às cabeceiras dos rios 
Paru de leste, Paru de oeste, Tapanam e outros (Malcher 1964: 

• 27), segundo Frikel (1973:11/35) teriam aldeia de forma 
variando entre oval e arredondada, com diâmetro mínimo de 
50 a 80 metros. As casas em distribuição irregular são dispostas 
à volta de um espaço livre destinado a atividades cerimoniais. 
O agrupamento de unidades habitacionais forma o centro do 
estabelecimento rodeado pelas roças e, além destas, pela mata. 

A aldeia Tapirapé (tribo Tupí da região do Araguaia), se nos 
detivermos no grupo local de Tampiitaua observado por Baldus 
em 1935 e 1947 (1970:140/164, figs. 8 e 9; 141e142), apre· 
sentava as casas dispostas irregularmente em torno de uma pra
ça central, em 1935; depois, a disposiçâ"o aproximava-se de 
modo mais claro à forma circular. A aldeia Mundurukú, a qual 
conteria de duas a cinco unidades de habitação, apresentaria as 
casas dispostas circularmente, em torno de uma praça central. 
(Murphy 1960:98). A aldeia-casa Yanoáma (shabono) con
forma uma grande área circular encerrada, tendo uma extensa 
praça central descoberta, cuja periferia (anel circular) é subdi
vidida em secções trapezoidais, que são às vezes habitações 
tipo parede-meia, denominadas mano (Smole 1976). 
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Conforme se viu, a planta circular de situação é amplamente 
distribuída, sendo encontrada na Amazônia, na região dos for
madores do rio Xingu e no Brasil Central; e ainda, entre os 
Tupinambá (Tupí) da faixa litorânea, à época do descobri· 
mento. Tinham estes aldeias encerradas por uma paliçada 
exterior, circular. Ocorria com freqüência outra paliçada inter· 
na, em forma de linha poligonal quebrada. 

2) Aldeias retangulares - As aldeias Asurin í e Suruí yistas, res
pectivamente, por Lukesch (1976:43) e Laraia (op. cit.: 14/15) 
- com as casas dispostas em torno de um pátio central de 
modo a formar um U - mostram, a nosso ver, uma variação 
da aldeia de praça central retangular ou quadrada dos Tupi
nambá. Teriam sido poligonais as praças das aldeias quando o 
número de casas ultrapassava quatro unid8des habitacionais? 
Uma gravura do livro de Hans Staden (ed.De Bry) mostra uma 
aldeia Tupinambá de cinco casas, formando praça interior 
pentagonal (Apud Castro Faria op. cit.: fig. 9). (É ainda possí
vel conjeturar que tal praça poligonal constitua expressão de 
liberdade artística do desenhista). 

3) Aldeias lineares - As aldeias Karajá, antigas e recentes, são 
constituídas de alinhamentos de casas paralelas ao rio Araguaia, 
podendo ocorrer um, dois ou mais arruamentos formados pelas 
fileiras de casas; ou ainda, uma única fileira. A casa-dos-ho
mens (ou das máscaras) fica localizada atrás das sucessivas filei
ras de moradias, em oposição ao rio. Geralmente é separada 
das portas de trás das últimas habitações por um bananal. Os 
cemitérios situam-se também na contigüidade das aldeias, con
tinuando-as em uma das suas extremidades, e desenvolvendo-se 
paralelamente ao rio Araguaia. Podem igualmente localizar-se 
mais para o interior. (Falaremos mais adiante, detalhadamente, 
da aldeia e das casas Karajá) (ver prancha 11). 

Os Omágua (grupo falante de Tupí, extinto, do qual há notí
cias nos séculos XVI, XVII e XVIII), localizavam-se do Japurá 
até o Coari e o Purus, afluentes do Amazonas, em extensas 
aldeias que acompanhavam o curso dos rios. 'Dizia-se que uma 
delas ocupava 8 km ao longo de uma ribanceira. As aldeias 
eram cercadas por paliçadas, ou situadas em ilhas, para que 
pudessem defender-se os Omágua de grupos inimigos (Meggers, 
B. 1977:154/156 e 162). Casas de planta baixa retangular eram 
ocupadas por três ou até doze famílias. A casa tinha uma porta 
voltada para o rio e outra aberta para a floresta. Plataformas 
feitas de casca de árvore, no interior, serviam de refúgio aos 
moradores quando as águas subiam {Métraux 1948:693). 

As aldeias indígenas que apresentam casas enfileiradas forman
do ruas, excetuando-se os tipos acima referidos, constituem, 
gei:al mente, o resultado do cantata entre índios e "civilizados". 

Wagley e Galvão registraram entre os Tenetehara recentes, a!· 
deias com duas ou mais fileiras de casas ladeando uma larga rua 
(1948:139). Lamus (1959:253/269) visitou, em 1955, uma al
deia Tukâno da Colômbia, onde as casas alinhavam-se de modo 
irregular ao longo do rio. 

MORFOLOGIA DAS CASAS 

1) Planta baixa circular, com cobertura cônica (independente 
da parede) colocada sobre esteios verticais. Foi vista por Roth 
entre os Makuxí, do rio Rupununi, e ainda por Frikel entre os 
Tiriyó. Às vezes, segundo Roth, a parede não chega a ser reves· 
tida, conforme observou na mencionada aldeia Makuxí {Roth 
1924:255/6, fig. 72, pranchas 56 e 59; Frikel 1973:280, fig. 
4). Tais casas são também encontradas entre os Wapitxâna, 
Patamona e Arekuna (Taulipáng). Estes- índios, aliás, têm tam
bém outras, de planta baixa elíptica, apresentando cobertura 
em duas águas. Das duas extremidades da cumeeira partem 
secções cônicas verticais que atingem as paredes nas extremida
des circulares da elipse. 

Os Tiriyó apresentam grande vaíiedade de tipos de casa (toman
do-se a planta baixa e a cobertura), o que é explicado por Fri
kel como resultado do cantata destes índios com outras tribos 
amazônicas. Frikel registrou variantes da mencionada moradia 
circular com cobertura cônica, designada por ele como cupu
lar: müne~ tukúxipan e timákótó (op. cit.: figs. 2, 3 e 4). 
A segunda corresponde de modo geral ao tipo descrito- por 
Roth e visto entre os Makuxí do Rupununi, embora a forma 
da cobertura da casa dos Tiriyó seja menos cônica e mais pró· 
xima de um zimbório ou cúpula. A primeira forma, müne, 
cupular também, não apresenta diferenciação entre parede e 
cobertura. A terceira, similar ao mencionado exemplo Makuxí, 
tem esteios verticais, lateraiS, não revestidos (ver pranchas 111 
e VI). 

Casas de planta baixa circular e cobertura em cúpula eram 
igualmente encontradas entre os Xavante {Jê) do Brasil Cen· 
trai. (Sá 1982ms: 102/103, 113/117, figs. 12.3, 12.4, 12.6 e 
12.7). . 

2) Planta baixa elíptica - Aparece também entre os Tiriyó o 
tipo referido por Róth como casa de planta baixa elíptica com 
cobertura em duas águas (Frikel 1973:281, fig.5). Outro 
exemplo Tiriyó é a casa taotíntõ, de planta baixa em elipse 
(entretanto incompleta), aberta em uma das extremidades, 
também apresentando esteios laterais obliquamente dispostos 
(op. cit.:284, fig.8). A forma em elipse incompleta era corren· 
te no Uaupés ao tempo de Wallacer segundo Roth: era assim 
a maloca dos Tuyúka vista por Koch-Grünberg no rio Tiquié, 

alto Uaupés, reproduzida à prancha 61 do texto de Roth. 
Entretanto, no decurso de meio século, a planta baixa foi sendo 
gradualmente modificada, até tomar a forma retangular, em 
virtude da substituição da extremidade arredondada (na facha
da posterior}. por um acabamento semelhante ao frontal (ver 
pranchas de V a 1 XI. 

Ehrenreich refere-se a um tipo de habitação que encontrou em 
1888, acima da embocadura dos rios Jacaré e Tapauá, consti
tuída de estrutura próxima àquela de planta baixa em elipse 
incompleta, assentada em balsa de troncos e varas. Os Paumarí 
morariam nelas ao tempo das cheias, no meio das lagoas. As 
aldeias consistiam de 8 a 12 dessas casas-embarcações, poden
do cada qual abrigar uma ou duas famílias (Ehrenreich 1948: 
97/98, fig. 24). 

Além dos casos mencionados, ocorrem habitações de planta 
baixa elíptica, sem distinção entre parede e cobertUra, no alto 
Xingu. Apresentam seção transversal em abóbada de berço e 
seção longitudinal em asa de cesto. 

3) Planta baixa retangular -Com cobertura e parede contíguas, 
e tendo forma ogival na secção reta, foi vista entre os grupos 
Karib do alto rio Barima (Roth 1924:253/55 e 267, figs. 71 
e 79). Casas de planta baixa retangular também eram encon
tradas entre os Aruak, Warrau e Karib do Demerara, bem como 
entre os Galibí (Karib) de Caiena (Roth, op. cit.: 261/262, 
figs. 75 e 76), e ainda Makuxí (op. cit., prancha 63b). (Falare
mos depois da casa Tukâno, hoje apresentando planta retangu
lar}. Algumas formas Tiriyó apresentam planta retangular com 
cobertura em duas águas (Frikel op. cit: 282 e 285, figs. 6 e 9) 
(ver prancha XI. 

Abandonando a Amazônia, encontramos tal tipo entre vários 
grupos Tupí, entre eles o Tapirapé, na região do Araguaia. 
(Baldus 1970:143/44, figs. 10 e 11). É registrado também en
tre os Omágua (Métraux 1928:54), Tupinambá, Mundurukú, e 
outros. Casas retangulares eram encontradas entre os Ramko
kamekra (Je) do Maranhão, segundo Curt Nimuendaju (1944: 
79/80). Casas de planta retangular e poligonal também foram 
vistas, em 1979 e 1981, por Cristina Sá na aldeia de São Mar
cos (op. cit.: 160/161. Ver, especialmente, as figs. 15.1, 15.4, 

. 15.6). 

A antiga casa de família extensa Karajá tinha planta baixa re
tangular alongada, com a cobertura de seção reta em ogiva. 
A~ualmente, apresentam planta baixa quadrangular com 
cobertura de quatro águas. Aliás, também hoje a casa Xavante 
retangular apresenta cobertura com igual número de águas. 

4} Planta baixa poligonal - As casas dos Marúbo e Mayorúna, 
grupos de 1 íngua Pano da fronteira brasilo-peruana, apresentam 

respectlvamente planta decagonal e hexagonal (CEDI 1981: 
36/59; Melatti D. e J. C. Melatti 1980ms.). 

ANEXOS, ABRIGOS E CONSTRUÇÕES ESTACIONAIS 

Os grupos indígenas de que temos notícia, além das casas da 
aldeia permanente, têm quase sempre abrigos e construções 
provisórias e estacionais, em acampamentos destinados à coleta, 
caça e pesca, ou em roças distantes. São poucos os registros 
concernentes a esse tipo de construção. 

É sabido que, na estiagem, os Karajá dispunham de habitações 
nas praias do Araguaia, assim como de outras unidades sobre 
os barrancos ou elevações, as quais lhes permitiam refugiarem-se 
das águas na estação chuvosa. 

Em determinadas épocas do ano, a população de uma aldeia 
indígena pode dispersar-se, saindo dela famílias extensas ou 
elementares, as quais visam a realizar atividades várias, propor
cionando-se ao mesmo tempo maior privacidade do que a pos· 
sível na aldeia permanente. Erigem~se, então, abrigos ou casas 
menos elaboradas, ou mesmo incompletas se comparadas às 
permanentes, que são ocupadas durante algum tempo. 

Incluem-se entre tais construções: as casas de roça dos Mehi
náku (tribo Aruak do alto Xingu), onde um grupo doméstico 
ou parte dele empenha-se em trabalhos de preparo dos roça· 
dos e de beneficiamento da mandioca-brava. Tomando-se ainda 
a aldeia alto-xinguana, vê-se que junto às moradias da aldeia 
permanente ocorrem edificações ane>Ças, servindo à prática do 
trabalho artesanal e a outras atividades do cotidiano. 

Edificações adicionais encontradas em aldeias de grupos de 
língua Tupí-Guarani' eram, por exemplo, os abrigos destinados 
a cozinhas, erguidos diante das casas, dos Chiriguano, Kaiwá e 
Ararandewara (Métraux 1928:55). 

Os Asuriní também constroem casas estacionais nas roças, para 
trabalhos de colheita e outras atividades agrícolas. E, ainda, 
abrigos para a espera de caça, em formato de colmeia (redon
dos e cupulares), inteiramente fechados, desprovidos de portas. 
Têm apenas uma abertura na parede de folhas de babaçu presas 
a estacas de sustentação; orifícios triangulares permitem que 
atirem na caça (Lukesch 1976:42/45). 

Os Tupinambá construíam abrigos para passarem a noite, 
quando em viagem ou expedição guerreira. Quatro postes fixa
dos em terra sustentavam um teto de ramos e folhas de pal
meira. Quando um grupo de guerreiros acampava, dispunha de 

abrigos distribuídos em ordem regular. Erguiam (segundo ou
tras informações) apenas paraventos cobertos de folhas para 
esse fim (Métraux 1928:50). 
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Pr. Ili . A) Casa Tiriyó. Planta baixa circular. 
Estrut ura. Apud Frikel 1973:18/21 e 278/280, 
figs . 2, 3 , 4 . Croquis na escala 1 :200. B) Casa 
Tiriyó. Planta baixa circular - encaibramento. 
Apud Frikel 1973:18/21 e 278/280, figs. 2 , 3 , 
4. Croquis na escala 1 :200. 

MUNé 

Pr. IV . A) Casa Tiriyó. Corte. (Diversas va
riantes). Apud Frikel 1973:18/21 e 278/280, 
figs. 2 , 3, 5, 4. Croquis na escala 1:200. 
B) Casa Tiriyó. Fachada. Diversas variantes. 
Apud Frikel 1973:18/21 e 278/280, figs. 
2, 3, 4. Croquis na escala 1 :200. 
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Pr. V . A) Casa Tir iyó. Planta baixa e líptica 
- estrutura. Diversas variantes. Apud Frikel 
1973:21/23 e 281 fig. 5. Croquis na escala 
1 :200. B) Casa Tiriyó. Planta baixa elíptica 
- encaib ramento. Apud Frikel 1973:21/22 e 
281 fig. 5. Croqu is na escala 1 :200. 

Pr. VI - A) Casa Tiriyó . Corte transversal, 
diversas variantes. Apud Frikel 1973:21 /22, 
281, fig . 5. Croquis na escala 1:200. B) Casa 
Tiriyó. Diversas variantes: fachada frontal 
(topo). Apud Frikel 1973:21/22 e 281 fig. 5. 
Croquis na escala 1 :200. 
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Pr. VII - A) Casa Tiriyó. Corte longitudinal. 
Apud Frikel 1973:21, 226, 281 fig. 5. Cro
quis na escala 1 :200. B) Casa Tiriyó. Fachada 
lateral. Apud Frikel 1973:21/22 e 281 fig. 5. 
Croquis na escala 1 :200. 

Pr. VIII - Casa Tiriy6. Planta baixa, semi-elíp
tica (ou em elipse incompleta), estrutura; 
planta baixa, semi-el lptica, encaibramento; 
corte longitudinal. Apud Frikel 1973:23/25 e 
283/284. fiQs. 7 e 8. Croquis na escala 1 :200. 
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Pr IX - Casa Tiriyó. Corte transversal. Fachada 
frontal. Fachada lateral. Apud Frikel 1973: 
23/24 e 283/284, figs. 7 e 9 . Croquis na escala 
1 :200. 

Pr. X - Casa Tiriyó. Planta baixa retangular ~
estrutura. Planta retangular - encaibramento. 
Fachada fronta l. Apud Frike l 1973:22/23, 
25/26, 282 e 285, figs. 6 e 9. Croquis na esca·: 
la 1 :200. 
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Quando, élO realizarem uma excursão, os Xavante nã'o acampas
sem próximo a um rio, procuravam local úmido onde pudessem 
cavar poços e encontrar água a um metro de profundidade. 
Tais acampamentos distavam entre si cerca de duas horas de 
caminhada, e eram preparados com antecipaçã'o pelos homens 
mais jovens (Sá 1982:90/91 ). Ao se deslocarem, os homens iam 
à frente, de madrugada, carregando armas, seguidos pelas mu
lheres ao clarear o dia, levando os pertences e as crianças. No 
novo local de pouso, elas construíam abrigos para que todos 
estivessem insta lados antes das horas mais quentes do dia. 

Quando viajam, os Yanoáma constroem abrigos de rápida 
execução, com planta baixa triangu lar, onde três pessoas po
dem acomodar-se. Empregam, em sua construção, um grande 
esteio frontal, com cerca de 1,80m de altura, unido por duas 
varas ou caibros a dois outros esteios, posteriores e menores, 
com cerca de 1,20m de altura. Sobre os caibros, são amarra
das algumas varas fina·s, à maneira de ripas. O revestimento é 
efetuado com algumas camadas de folhas de bananeira (Chag
non 1977:28/29). Utilizam-nas também, quando constroem 
aldeias temporárias, a fim de edificarem a aldeia-casa (shabono ). 
Neste caso, os abrigos deverão ser destruídos após terminarem 
a construção da aldeia permanente. O contrário ocorre nos 
acampamentos de viagem, em que são preservadas as edifica
ções e, periodicamente, estas têm substituído o revestimento 
da cobertura. Podem ainda colocar uma outra camada de fo· 
lhas, sobre a já existente, para melhor se abrigarem contra as 
chuvas. 

A AMARRAÇÃO 

Chamamos amarração ao conjunto de procedimentos técnicos 
visando a fixar os elementos construtivos inclu idos na estrutu
ra ou no revestimento. 

Entre as maneiras de fixar os elementos estruturais, cabe citar 
o enlaçamento das peças de madeira com cipó. Observa-se 
também a técnica do encaixe lateral, segundo a qual os paus 
são ligeiramente escavados para a obtenção de melhor ajusta
mento. Esta segunda forma é utilizada para grandes peças, 
porquanto assim se evita o deslocamento das mesmas, que seria 
produzido pelo excesso de peso. Em caso de serem empregadas 
madeiras menores e mais leves, utilizam-se simultaneamente 
ambas as técnicas: a de enlace (cf. Ribeiro, B. G. 1980ms:32, 
41 /42) e a de encaixe lateral. Outro tipo de encaixe ·é o de 
topo, quando uma peça horizontal é fixada aéima de outra, 
vertical (ver prancha XI fig. A). 

Todos os grupos indígenas brasileiros empregam o cipó na téc
nica de amarração por enlace. Usavam-no os Karajá para a 

construção da casa antiga. O encaixe lateral, assim como a téc
nica mista (encaixe lateral conjugado ao enlaçamento), são cor
rentes entre os Tiriyó. O encaixe de topo é utilizado no alto 
Xingu, e também entre os Tukâno, que além desta usam a téc
nica mista (ver prancha XI fig. B e pr. XII a figs. A e B). 

É empregada, ainda, a técnica de simples ajustamento de uma 
peça horizontal sobre outra em posiçã'o vertical ou inclinada, 
terminando em forquilha na parte superior. Taf modo de ajus
tar torna desnecessário o uso do enlaÇamento. Esta técnica é 
uti lizada pelos Karajá na construção da casa atual, e é também 
encontrada entre os Tapirapé (ver prancha XII b fig . C). 

Cabe citar um modo menos complexo de fi xação do madeira
mento da estrutura, técnica esta adquirida pe los índ ios através 
do contato com regionais. Trata-se da uti lização de pregos em 
todos os cruzamentos das peças, o que pode, em alguns casos, 
reforçar tanto a fixaçã'o por meio de encaixe, como substituir 
o enlaçamento. Constituem exemplo deste procedimento as 
atuais casas Karajá e Xavante. 

Fazendo-se necessário o emprego de um elemento curvo na 
estrutura (por exemplo, coberturas em abóbada ou ogiva), são 
confeccionados arcos com varas flexíveis ou bambu. Caso se 
pretenda reforçar a resistência de tal elemento curvo, usa-se a 
técnica do enlaçamento das varas encurvadas com cipó. Isto 
era observado nas antigas casas Xavante e Karajá, nas Tapirapé 
e Tiriyó, e ainda no alto Xingu. Enfim, todas as construções 
cupulares e de cobertura com seção reta em ogiva ou abóbada 
(caso do alto Xingu) apresentam tal tipo de amarraçã'o. 

No que concerne ao revestimento de cobertura e paredes, a 
amarração pode apresentar as segui ntes modalidades: a) proce
de-se ao entrelaçamento das p ínula$ de duas folhas de palmeira, 
de modo a formar painéis q ue são apl icados sobre a estrutura 
e aí presos at ravés da técnica de enlace; b) utilizam-se para esse 
fim grampos de madeira (ou prégos, em se trat ando de ca
sas atuais). Grampos de madeira eram utilizados para fixar 
portas (painéis) nas casas Tiriyó e nas antigas Xavante, e ainda 
nas moradias Tukâno. Os Tiriyó usavam também tais painéis 
na cumeeira e no encontro da cobertura com o solo, nas casas 
cupular e semi·elíptica de seção ogival. O enlaçamento é usado 
pelos Tukâno para a fixação desses painéis nas paredes laterais. 
(Painéis de entrecasca de árvore, pintados e fixados através de 
enlace com cipó são encontrados nas fachadas frontais das 
casas Tukâno) (ver prancha XIII figs. A-A1 e A-A2 l. 

A fixação horizontal das folhas de palmeira pode ser fe ita com 
as pínulas dobradas para baixo (na vertical), por intermédio 
de enlaçamento de cipós (ou uso de pregos). O talo da folha 
de palmeira, neste caso, funciona como ripa de parede ou co-

bertura. Outro tipo consiste na fixaçã'o vertical das folhas de 
palmei ra, passando estas sobre a primeira ripa e, em seguida, 
sob a segunda da cobertura, e dobrada esta folha também so
bre a segunda ripa, volta para ser fixada sob a primeira. 

O primeiro tipo é encontrado atualmente entre os Karajá como 
revestimento de paredes. Os Tukâno usam-no na cobertura. 
O segundo tipo - também hoje observado entre os mesmos 
Karajá - é usado somente na cobertura. Variantes deste se
gundo tipo são encontradas entre os Xavante e os Ti riyó (ver 
prancha XI li fig. B e prancha XIV a figs. A-A1 , A-A2 e A-A3 ). 

As fo lhas de palmeira podem ser também fixadas, em posição 
vertical, apenas pe lo canhão do talo. Podem ser usadas as fo· 
lhas de helicônia na vertical, recebendo um talho longitudinal 
no canhão por onde são fi xadas às ripas. Co locam-se, em segui· 
da, sobre estas primeiras folhas, outras de palmeira, formando 
uma segunda camada. É encontrada esta modalidade entre os 
Tapirapé (ver prancha XIV b fig. B). 

Ocorre ainda o revestimento efetuado com sapé, o qual é preso 
à estrutura através do enlaçamento de molhos dessa gramínea. 
Encontramos este tipo no alto Xingu (ver prancha XV fig. A). 

Falaremos, agora, de um tipo de amarração que pode ser obser
vado na cobertura das aldeias-casas (shabono) dos Yanoáma 
conforme depreendemos da consulta ao texto e ilustrações d~ 
obra de Chagnon ( 1977). O emprego de cipós esticados e amar· 
rados aos caibros a intervalos de 20cm - desde a base no bei
ral (sobre o frechal), até o topo, no balanço que se projeta 
além da terça - torna leve a armaçâ'o da cobertura da shabono, 
como leve também é o seu revestimento em p ínu las de fo lhas 
de palmeira. 

A primeira fiada do revestimento é feita com cada p ínula do
brada sobre o cipó (Chagnon 1977:26/28, figs. 2-5) . Para isso, 
é necessário desfiar a pínula, desde a base até o meio, onde é 
dobrada pela nervura, sobre o cipó, e fica a este amarrada pelo 
limbo desfiado. Quando a fiada está completa, um outro cipó 
é esticado e amarrado aos caibros. Aí as pínulas são presas da 
seguinte maneira: cada qual é inserida no revestimento da pri
meira fiada, ficando presa aí pela base da nervura; em seguida, 
é dobrada sobre o cipó, e aí presa segundo o mesmo processo 
utilizado para a fiada anterior. A ponta de cada p ínula sobre
põe-se àquela fiada. Ou seja, cada fiada nova sobrepõe-se à 
anterior. O trançado das p ínulas, d ispostas a cada 25cm de 
distância umas das outras, resulta em uma cobertu ra inte ira
mente impermeável, compacta (ver prancha XV fig. B) . 

O ALTO XINGU: ALDEIA E CASA 

A aldeia 

As aldeias, no alto Xingu, nunca são localizadas muito próxi
mas da água, excetuando-se aquelas junto a lagoas. Em 1978, a 
dos Mehináku distava cerca de 600m do porto de banho e 
abastecimento d'água, no rio Tuatuari; a dos Yawalapití 
ficava a aproximadamente 1 km do mesmo rio; a dos Ka
mayurá distava apenas 200 a 300m da lagoa lpavu, à mes· 
ma época, enquanto que a aldeia Kalapálo estava afastada 
cerca de 100m da lagoa que lhe é próxima (ver fig. 1) . 

Diz Galvão (1953:1 9) que, embora situadas dentro de uma 
área tradiciona l, são freqüentes as mudanças de local das ai· 
deias, seja porque os índ ios desejam estabelecer as roças em 
sítios onde a mata ainda não foi derrubada, ou porque há um 
número demasiado grande de sepultamentos no local. Segundo 
nos informaram, a mudança da aldeia · Mehináku, após 1961 e 
antes de 1965, foi ·motivada pelo fato de ter ocorrido, nesse 
ínterim, epidemia de sarampo que matara muitos indiv íduos. 
E, ainda, porque, junto ao porto de banho,se procedera à exe· 
cução de um feiticeiro; flechado, caminhou até a aldeia para 
nela morrer. O seu fantasma passou a assombrá- la. 

As mudanças de local das aldeias ocorridas nos últimos vinte 
anos parecem-nos pouco sensíveis, pois continuam sempre lo
calizadas junto ao mesmo porto de banho, no Tuatuari; apenas 
a distância entre a aldeia e o porto aumenta um pouco, na 
maioria das vezes. Em 1978, disseram-nos os Mehináku que 
pretend iam reconstruir sua aldeia em local um pouco mais 
'afastado do rio. 

Parece-nos que, para a realização do trabalho agrícola, não há 
necessidade de mudar-se o local da aldeia. Os vários grupos 
domésticos da aldeia Mehináku, por exemplo, constroem sem· 
pre casas isoladas nas roças mais distantes para serem ocupadas 
durante os trabalhos de derrubada e queimada e à época do 
beneficiamento da mandioca já colhida. 

A aldeia xinguana tradicional está compreendida em um gran
de círculo, variando entre 80 e 200m de diâmetro, segundo o 
tamanho da população que abriga. Atualmente, cada aldeia cor
responde a uma única tribo. Este círculo é formado por casas 
dispostas na periferia de uma praça central, onde fica situado 
o cemitério dos adultos. E composto por um conjunto de 
túmulos subterrâneos deixando aflorar à superfície apenas seus 
limites marcados por tocos de madeira roliça, de di fe rentes ai· 
turas e diâmetros. São amarrados entre si, formando uma figu
ra de limitada por duas parábolas opostas pelo vértice. Medem 
cerca de 7m de comprimento e 6m de largura, sendo a distân-
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Fig. 1 - "Mapa" das aldeias do alto Xingu. 1) AldeiaWaurá. 2) Aldeia Kamayurá. 3) Aldeia Yawalapití. 4) P.1. Leonardo Villas Boas. 5) Campo 
de aviação. 6) A ldeia Txikão. 7) Aldeia Mehináku. 8) Aldeia Awetí. 9) Aldeia Kalapálo. 10) Aldeia Matipuhy. 11) Posto da FAB no Xingu. 
12) P.1. Diauarum. 13) Rio Culuene. 14) Rio Tuatuari. 15) Sa/tákuene (de saltako, buritizal em língua mehináku), trecho do rio Tuatuari. 
16) Lagoas. 17) lgarapés. 18) Caminhos. Desenho de Epele, índio Mehináku, 18 anos. Coletado em 1970 por M.H. Fénelon Costa. 

eia entre os vértices, de 4rn (medidas tornadas nas aldeias Ya
walapití e Karnayurá) (ver fig. 2). 

TABELA 1 - ALDEIAS XINGUANAS (Medidas em 1978) 

Diâmetros (em metros) 

Interno Externo Unidades habitacionais 

Mehináku 85 101 6 

Yawa lapití 120 135 7 
Kamayurá 131 147 13 

Kalapálo 198 215 14 

A madeira usada para construir o cemitério é, segundo regis· 
trou Helen Basso na aldeia Kalapálo, a mesma empregada para 
fazer a efígie do morto na festa funerária kwarip ou egitsu (ter· 
mo Kalapálo) ( 1973:141 ). Trata-se, aliás, da árvore util izada 

para a confecção dos esteios centrais da moradia, e também 
das rn íticas bonecas humanizadas - urna delas a mãe dos gê· 
rneos Sol e Lua - responsáveis pelo advento da humanidade 
atual . 

Atrás do cemitério fica situada a casa-dos-homens , ou das~ 
flautas , local onde normalmente os homens adultos se pintam 
para as cerimônias, guardam as flautas jakuí (dos Kamayurá) 
ou kauká (termo usado pelos Mehináku), e cujo acesso é veda
do às mulheres. Há um tronco de árvore diante da casa-das
flautas , onde se sentam homens e meninos para conversarem 
ou observarem acontecimentos que se desenvolvem na praça. 
Malhano notou que, na aldeia Yawalapití, este tronco tinha 
a mesma extensão que a registrada para a cumeeira da casa. 

A aldeia Yawalapití era dividida em duas metades, segundo um 
diâmetro Leste-Oeste, cujo eixo constitui o principal caminho 
do qual irradiam outros que a ligam ao porto de banho, ao 
porto das canoas, à pesca, à caça, às roças, às áreas de coleta e 

Pr. XI - A) Tipo de amarração: enlace com ci
pós. Escala: 1 :20. 8) Tipo de amarração: en la
ce com cipós sobre encaixe. Escala 1 :20 . 
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Pr. XIII .. A) F" pai · ixação de · ':'.'eira entrelaçad painéis. A 1) Folh 
zaçao de· gram as sobre a cumeei as?~ 
Escala 1 :20 pos. Apud Frike ra. Ut1h
lfber. Enlace. A2) _Revestimento 1 1973:21. 
fig . 3 Es 1 com c1pós. Apud R parietal em 

· ca a 1 ·20 oth 192 
de palmeira ( : . _B) Revestimen 4:258 
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Pr. X IV A) Revestimento em folhas de pal 
meira. A 1: fix ação sob pressão (tipo Karajá). 
Escala 1 :20. A2 : Enlace com cipós (tipo Xa
vante ). Apud Sá 1982. A 3: Enlace com ci
pós (tipo Tiriyól. Apud Roth 1924:267 
fig. 79A e Frikel 1973:19. Bl Revestimento 
em folha de palmeira e de Hel iconia super
posta (tipo Tapi rapé). Apud Baldus 1970: 
145. 
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Pr. XV - A) Tipos de amarração. Revestimen
to em sapé. En lace com cipós (tipo alto X in
gu ). Escala 1:20. B) T ipos de amarração. En· 
lace com o limbo da p ínula (tipo Yanoámal. 
Apud Chagnon 1977 :26/28, fig.2, 5. Escala 
1:20. 
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também às outras aldeias, bem como ao Posto Indígena da 
FUNAI. A casa-dos-homens interrompe esse caminho princi
pal. Ela possui habitualmente uma única porta frontal, voltada 
para o leste. Junto à casa, os homens mais velhos (chefes de 
famílias extensas e pajés) se sentam, ao cair da tarde, para 
fumar e discutir assuntos de interesse para a comunidade. Sua 
construção é empreendimento solene, do qual participam to
dos os homens da aldeia, sendo excluídos os membros de 
outras tribos ali residentes, cuja participaçã'o só é permitida 
quando se constroem casas para morar (dados de Malhano para 
os Yawalapitíl. 

50 É comum as aldeias terem na praça central (embora nâ'o obri
gatoriamente). uma gaiola cônica de varas destinada a abrigar 
uma harpia. As penas desta ave s·ão valorizadas na troca inter
tribal de bens, e servem à emplumação de flechas. Seu dono 
alimenta-a com pássaros, macacos e pequenos mamíferos (Gal
vão 1953:14). 

Apresentavam-se na aldeia Mehináku, acompanhando o eixo 
leste-oeste, os caminhos que conduziam ao porto de banho no 
rio Tuatuari. Um deles, saindo a oeste do círculo da aldeia e 
um outro, ao Curisevu, partindo da aldeia a leste. O terceiro 
caminho, saindo do círculo ao norte, conduzia ao porto das 
canoas, também no Tuatuari. O sol nascia entre as casas do 

• 
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líder principal Ayuruá e de um "capitão" mais moço. A casa
dos-homens na aldeia Mehináku tinha a única porta, que de
frontava o cemitério, voltada também para leste, como ocorria 
na Yawalapití. 

Uma rede de trilhas pode cortar o interior da aldeia, bem como 
o seu exterior, cruzando sempre o caminho principal, circulan
do por trás das casas e dividindo o terreno em áreas públicas e 
privadas . A praça da aldeia Yawalapití apresentava-se coberta 
de mato rasteiro, sulcado pelas trilhas em questã'o (interiores), 
ao contrário do que ocorria na Mehináku, onde era inadmissí
vel permitir-se a presença de mato na praça. Os Mehináku con
sideravam-no " sujeira" indicadora de desleixo e desordem. 

As áreas privativas de determinados grupos domésticos são as 
partes contíguas aos fundos das casas de moradia e, principal
mente, os caminhos (e áreas próximas) das portas traseiras 
das casas. Saindo da vegetação circundante, conduzem às ro
ças, servindo à introdução de alimentos nas casas. 

Um pajé Kamayurá, residente entre os Yawalapití, costumava 
plantar ervas apropriadas ao preparo de beberagens curativas à 
beira de caminhos que costumava palmilhar. Um deles, que 
passava atrás de sua casa, saindo na estrada que conduzia à al
deia Kamavurá, era considerado de sua propriedade. 

---

Fig. 2 - Aldeia Kamayurá. Desenho do "velho" 
Piau, coletado por Roque Larraia 1963. 

As áreas públicas são utilizadas por integrantes de todos os gru
pos domésticos, principalmente pelos homens, bem como por 
visitantes. Compreendem os trechos da praça, e os caminhos, 
principais e secundários, interligando as portas da frente das 
casas aos locais de banho, às roças ou a outras aldeias. O indi
víduo nelas se expõe publicamente. 

Gregor trata exaustivamente das estratégias de que se utilizam 
os Mehináku para furtarem-se ao olhar dos outros, a fim de 
nã'o serem surpreendidos quando realizam ações que podem ser 
desfavoravelmente consideradas, ou provocarem falatório, 
motivando a raiva de alguém, tal como a prática do adultério 
(1977:1/149). A aldeia é vista como um palco onde os atores de
sempenham o drama social. Nas áreas públicas, como a praça, 
são desenvolvidas as ações que evidenciam o conformismo do 
indivíduo à expectativa da comunidade sobre o comportamen
to desejável. 

As casas 

A distância entre casas contíguas numa aldeia do alto Xingu (a 
exemplo das .Kamayurá e Mehináku, medidas em 1978) é de 
cerca de 5 ou 20 metros. A dos Yawalapití, medida na mesma 
ocasião, variava entre um mínimo de 10 e o máximo de 100 
metros (dados de Malhano e Sá) . Um esquema da aldeia Yawa
lapití, inserido em trabalho de Sá (1979:132), dá idéia dava
riação observada (ver fotos 1, 2). 

Malhano registrou as seguintes medidas das sete casas dessa al
deia, tomando-se uma a uma em volta do círculo, na direção 
dos ponteiros do relógio, a começar pela do líder Sariroá. 

TABELA li - MEDIDA DAS CASAS (1978) (em metros) 

Casa n? Aldeia Yawalapití Casa n? Aldeia Mehináku 

compr. larg. altura comp. larg. altura 

1 32 15 8 1 25 10 7 
2 (•) 16 8 5 2 17 8 6 
3 12 6 5 3 17 8 6 
4 (• ) 1 () 6 6 4 20 8 5 
5 17 8 6 5 10 6 5 
6 15 8 6 6 21 6 5 
7 15 8 6 

(•)Casas provisórias 

A tabela mostra que a casa do chefe da aldeia Yawalapití, 
Sariroá, tinha quase o dobro do comprimento da segunda casa 

maior (casa 5). A largura e altura são quase idênticas para to
das as casas. Na aldeia Mehináku,a casa maior pertence ao 1 í
der tribal, Ayuruá. A casa n9 2, da aldeia Mehináku, tem di
mensões similares às das casas n°.s 5, 6 e 7 da aldeia Yawalapití. 
A casa n9 6, ainda da aldeia Mehináku, era de adobe na parte 
parietal e pertencia a um importante pajé herbolário. A casa 
n9 5 tinha a planta baixa em elipse pouco alongada. A casa n9 
6, também dessa aldeia, de dimensões avantajadas em relação 
às demais, era de um jovem amunáü, ou capitâ'o, Kumatí. 

Em 1965 e anos seguintes, observamos entre os Mehináku que 
os indivíduos designados pelo título amunáü detinham o direi
to de pedir a colaboraçâ'o de todos os homens adultos da co
munidade, e não apenas os do seu grupo doméstico, na cons
trução da casa que lhes pertenceria (dados de M. H. Fénelon 
Costa). 

O indivíduo é reconhecido como "capitão", de acordo com 
Galvão (1953:25/26) segundo a linhagem, o prestígio indivi
dual e o apoio de uma fam ilia extensa. Ellen Basso diz que tais 
capitães (anetaw), fossem homens ou mulheres, só eram reco
nhecidos como legítimos quando herdavam o status direta
mente de seus pais. Idealmente, um homem anetu seria o filho 
mais velho de um anetu; a mulher herdaria o título de sua mâ'e. 
(1973:132/133). Uma aldeia pode ter mais de um capitão. Em 
1978, eram três os capitães na aldeia Mehináku; um deles era o 
principal representante da comunidade diante das outras tribos 
e dos brancos. 

Ainda Galvão, a propósito dos Kamayurá, assim se refere ao 
,grupo doméstico: " .. . Cada residência é ocupada por um grupo 
de família extensa, cujo número de membros atinge, em alguns 
casos, cerca de trinta indivíduos. O dono da casa é em geral o 
1 íder da família, morerekwat ou 'capitão'. A casa é construída 
por iniciativa de um líder, ou indiv íduo de prestígio, que coor
dena o trabalho de seus aparentados" (op. cit. 19). 

A casa antropomorfa 

São inúmeras as referências anatômicas a partes da edificação, 
segundo já se registrou desde 1961 na aldeia Mehináku, e con
forme dissemos em um artigo sobre a arte plumária do alto 
Xingu: " ... Entretanto, dados de campo que obtivemos entre 
os Mehináku e os Yawalapití sugerem uma identificaçã'o entre 
a casa de moradia e um ser biológico, pois certos termos apli
cados a detalhes da casa são os mesmos que identificam partes 
do corpo humano ou animal" (Fénelon Costa, M. H. e Dias 
Monteiro, M.H. 1968/1969:132). Eduardo Viveiros de Castro 
refere-se à nomenclatura e associações da mesma natureza 
concernentes à casa dos Yawalapit í ( 1977 ms: 137, 143/145) '. 
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Foto 1 - Aldeia. lndios Kamayurá. Parque 
lnd ígena do X ingu. (Foto Museu do (ndiol. 

Foto 2 - Casa. fndios Kamayurá. Parque Indí
gena do X ingu. (Foto Muse;.i do (ndio). 
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Segue-se a transcrição de alguns trechos do diário de campo de 
Malhano, concernentes a observações que realizou em 1978 na 
aldeia Yawalapití. 

"A casa xinguana (em Yawalapití, casa = pah) é comparada ao 
corpo humano ou animal, de sexo masculino (homem = ârina ). 
Para que permaneça em equilíbrio, na posiçã'o correta, ou seja, 
em pé, deve ter bons pés plantados no chã'o, e pernas firmes. 
Daí os esteios principais da casa - aqueles dispostos nos focos 

-centrais de uma elipse - serem chamados 'pernas da casa' 
(walapah ou pahkati). A parte da construção correspondente 
ao trecho mÊídio superior da fachada principal (aquela voltada 
para o interior da aldeia, onde a curvatura começa a descer, é 
relacionada ao peito (murutaku) ; e o setor oposto, na fachada 

·posterior - aquela voltada para fora do círculo da-aldeia - é 
considerada como as costas c;la casa. Os 'pés da casa' (pahtinho) · 
são considerados como sendo o trecho junto do solo, formado 
pela carreira de caibros aí enterrados (caibros = matari), bem 
como os paus fincados em pé, para fazer as paredes ('paredes', 
tudo em pé= atati). Os semicírculos laterais, correspondentes 
aos setores íntimos da casa, sã'o chamados 'as nádegas da casa' 
(pah nuti). A cumeeira está relacionada ao alto da cabeça, nêTo 
exatamente a parte mais alta ('cucuruto' = putako)2

; mas sim 
o trecho entre o alto da cabeça (cabeça = kuxu) e a testa, 
onde as mulheres equilibram os cestos de mandioca. 1:: consi· 
derada a região mais resistente da cabeça. Na casa isso é visto 
como se alguém carregasse um pau atravessado nessa região, 
ou como quem carrega um cesto cuja alça de taquara, revestida 
de embira, esteja presa aí (pau atravessado no alto da casa, 
cumeeira = pah neputakuiati). As ripas são consideradas como 
as costelas da casa (costelas, ripas = ta/alakahi), e a palha que a 
reveste , os cabelos ou pêlos. 

Um eleníentó vertical, vazado, que parte do fechamento supe· 
rior da cobertura - destinado ao escapamento da fumaça inte· 
rior produzida durante a noite pelas fogueiras junto às redes, 
bem como para a penetração da luz diurna no interior da cons· 
truçêTo - é chamado de 'dentes da casa' (dentes = tsêw'a). Late· 
ralmente, e acima deles, são dispo~os os brincos (brincos = 
= tsiriti). A região imediatamente inferior a este conjunto 
de dentes e brincos da construção é conhecida como o pesco· 
ço da casa (pescoço = hinho; pescoço da casa= pah hinho). 

A porta principal, que dá acesso para o centro da a ldeia (cen· 
tro da aldeia = wa~âka), é uma boca-da-casa (boca = kafiati; 

2 O vértice é considerado o centro da cabeça, de onde irradiam todos 
os·fios de cabelo do penteado masculino, e de onde se inicia a pintu ra 
da cabeça masculina. Notar que aldeia em Yawalapitf é puta ka, que é o 
local de onde irradiam os caminhos para todo o território. 

boca da 'frente' da casa = wakâkanumatil. A porta secundária, 
que dá saída para o exterior da aldeia (exterior, para fora da 
casa = pah janaka; boca de fora da casa= pah janakanumati), 
é o lugar por onde saem os detritos, o lixo, por onde se sai de 
casa para ir ao mato satisfazer as necessidades biológicas. Tal· 
vez seja o ânus da casa" (ver pranchas XVI a, b, figs. A e B e 
prancha XVII, figs. A e B) . 

Viveiros de Castro sug.ere que a casa nêTo é, necessariamente, 
um ser masculino, porquanto sua forma forte é o gabinete de 
reclusão, comparável ao útero, sendo o recém-nascido "o ar
quétipo do recluso" (1977ms:139. Ver também pp. 144, 201, 
212). 

A reclusão, efetuada em várias situações de vida do indivíduo 
- adolescência, luto e outras - é bastante desenvolvida no alto 
Xingu (ver principalmente Gregor '1970:234/250; Viveiros de 
Castro 1977:224/244 e observações pessoais). Ela é realizada 
dentro ou fora da casa de moradia. Esta pode incluir, ou nã'o, 
tabiques que separam o recluso dos demais ocupantes da casa 
e, principalmente, dos estranhos ao grupo doméstico. Tabiques 
no interior das moradias isolam adolescentes do sexo masculi· 
no ou feminino, em reclusão pós-pubertária. 

O homem maduro que se torna pajé - e que no decorrer desse 
processo é também submetido a fases de reclusão - pode per· 
manecer dentro da casa sem que seja necessariamente cons· 
truída uma parede que o separe dos outros. Assim, no caso de 
estar recluso um futuro pajé, não devem penetrar na casa estra
nhos ao grupo doméstico (ela é vedada principalmente a mu
lheres menstruadas). Podem ocorrer construções atrás das mo· 
radias, destinadas a abrigar adolescentes reclusos, mormente se 
são estranhos à tribo junto à qual moram; por exemplo, o 
cunhado de um homem casado com uma mulher de outra tribo. 

Entre os Mehináku, ·segundo observações de Fénelon Costa, a 
decoração dos esteios da casa é feita com pintura de cobra, 
própria dos homens. Brincos (que aparecem na casa) são consi
derados, por estes índios, como símbolos da condição de 
homem e de lutador. Malhano ouviu comentários dos Yawala· 
pití, que o levam a concluir serem comparáveis, a solidez e 
firmeza da casa e do homem. Assim, ao enfrentar um adver· 
sário, o lutador de huka:huka (esporte cerimonial que canaliza 
a hostilidade latente entre as t ribos aliadas do alto Xingu, cujos 
campeões competem em festas, como o Kawarip)deve manter 
as pernas afastadas e firmemente postas no chão, do mesmo 
modo que os esteios da casa devem ser implantados dois a dois. 

Na verdade, na nomenclatura da casa não se faz alusão clara a 
órgãos sexuais, embora outros elementos do corpo (dentes, 
costelas, pés) sejam mencionados. Todavia, se aceitarmos as 

ressalvas de Viveiros de Castro quanto à simples i.dentificação 
de casa e corpo masculino, deveremos considerá-la um compó· 
sito simbólico, de características tanto femininas como mascu
linas, representativo da 'gente' - neunenêu como dizem os 
Mehináku - entendida em sentido amplo: subdividida em mu· 
lheres e homens. 

O corpo humano é visto, na casa alto·xinguana, de acordo com 
0 princípio do desdobramento da representação, discutido por 
Lévi·Strauss (1958:269/294) e encontrado nas expressões 
artísticas de muitos povos não-ocidentais. A .arte dos índios da 
costa noroeste do Pacífico (América do Norte) constitui um 
exemplo desta modalidade de representaçã'o gráfica ou plástica, 
segundo a qual as partes que compõem um objeto são frag
mentadas e deslocadas de modo a convertê-lo em novo e arbi· 
trário ser. O corpo de um animal, dividido longitudinalmente, 
teria os dois perfis resultantes dispostos de modo simétrico, a 
cada lado de um eixo vertical, surgindo dessa forma um indi· 
víduo visto frontalmente. 

A construção 

A casa é construída em cerca de seis meses. Malhano observou 
a construção de uma, na aldeia Yawalapití, iniciada na estaçã'o 
das chuvas, entre janeiro e março, que seria inaugurada na esta· 
ção seca. 

Segue-se a transcriçã'o de parte do diário de campo de Malha
no, onde é descrita a construção. 

"As peças maiores e mais pesadas são cortadas próximo da 
aldeia, enquanto que as mais compridas e flexíveis são coleta· 
das em locais mais distantes. A ordem do corte da madeira na 
mata corresponde à ordem de construção na aldeia. É também 
nessa época de chuvas que os cipós e amarras são cortados, 
devendo ficar embebidos em água para permanecerem macios 
e flexíveis. 

A construção da casa tradicional xinguana (casa 'verdadeira' = 
= pah) deve ser realizada através de um único processo, com 
uma variante. Escolhido o local da edificação, inicia-se a perfu· 
ração dos buracos para a colocação dos esteios centrais, chama· 
dos 'pernas da casa' (walapah ou pahkati). O tamanho da casa 
é marcado pela distância entre esses buracos, ou seja, entre 
dois esteios centrais. Estes devem ser fincados ao mesm~ tem· 
po, nas primeiras horas do amanhecer. Coloca-se mais um 
esteio (provisório ou não). marcando o centro. A distância 
constante entre os t rês é repetida para os lados. Observa-se que, 
se as medidas são muito grandes, é permitido colocar-se mais 
esteios centrais, mas que não serão tão importantes quanto os 
dois anteriores e principais. Isso se comprova pela observação 
da bitola das peças, bem como pela decoração posterior. 

A altura é escolhida pelo dono. Na maioria das vezes, dá-se 
preferência a que, internamente, a altura equivalha à distância 
entre dois esteios principais e o provisório. 

Marca-se, com varas, o quadro da parte reta central, compreen· 
dido pelos esteios principais e por pequenos esteios laterais: 
uma vara junto dos esteios centrais e a outra, perpendicular, 
com o comprimento equivalente à distância anteriormente 
referida. Caminha-se até o esteio onde ficará a rede do dono 
da casa. Lá chegando, gira-se a vara em torno do esteio até 
completar 180°, já do lado de trás do mesmo. Prossegue-se 
para o outro esteio oposto, gira-se novamente a vara num raio 
de 180°, até alcançar o ponto de partida. Desta maneira é mar· 
cado, no chão, o desenho da planta baixa da casa. 

Segundo outro procedimento, dois homens participam dessa 
marcação, um de cada lado do eixo dos esteios principais. Ca
minham juntos, devagar, cada qual executa uma das partes 
curvas, ou, então, um apenas executa ambas. Segundo um ter· 
ceiro procedimento, os dois homens executam a marcação de 
uma parte de cada vez. ' 

Marcada a planta baixa e fincados os esteios centrais, colocam-se 
quatro esteios menores, com bitoia também menor, em torno 
de 20cm. São dispostos dois de cacta lado do eixo horizontal 
da elipse alin~ados pelo eixo vertical, para delimitar as portas. 
Em seguida, completa-se o perímetro da construção com ou· 
tros esteios menores, sendo ql!e, em primeiro lugar, executam
se as partes retas. No encontro do prolongamento do eixo dos 
esteios principais com as curvaturas laterais, mais quatro es· 
teios de 20cm de bitola são colocados: dois de cada lado. 
todos esses esteios são chamados atati, que significa 'tudo em 
pé', ou parede. 

No topo desses pequenos esteios, pela parte interna da constru· 
ção, implantam-se várias vigas de amarração a partir de 1,80m 
de altura, marcando o tamanho da porta. Esta pode atingir 
2,50m de altura, formando-se, assim, uma faixa em todo o 
perímetro interno da construção. 1:: o frechal (ipuku) que, 
como os esteios principais, pode receber pintura decorativa. 

Pouco abaixo do topo dos esteios centrais, correm duas terças, 
de 20cm de bitola, unindo e fixando estes esteios (mauanata
ka). Na construção de estruturas simpl ificadas, essas duas ter
ças são eliminadas, mas em q ualquer tipo de construção a 
cumeei ra (pahne putàkuiati) é indispensável. Ela é apenas as
sentada em encaixe sobre os dois esteios principais. 

Varas flexíveis são fincadas no solo, externamente às fileiras 
de atati, mantendo um afastamento constante do perímetro da 
construção, entre 50cm a 1 m. Cada vara corresponde a um 
esteio la.tera!, isto é, a um atati. Essas varas são amarradas à 
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A 

B 

Pr. XVI A) Antropomorfismo da casa xin
guana. Planta baixa. Estruturas simples. Cro
quis na escala 1 :200. B) Antropomorfismo da 
casa x inguana. Corte longitudinal. 
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Pr. XVII - A) Antropomorfismo da casa x in
guana. Fachada principal (anterior). Croquis 
na escala 1 :200. B) Antropomorfismo da casa 
xinguana. Fachada posterior. Croquis na esca
la 1:200. 
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cumeeira e constituem os caibros (matari). As peças da fachada 
frontal são cortadas na cumeeira, e as da fachada posterior 
(que dá para o mato) avançam cerca de 1 m para receber os 
brincos (orelha = tsí'ri; brinco = tsí'rí'ti). São compostos de 
troncos com raízes, os quais arrematam as pontas das varas fle
xíveis posteriores. As varas que sobem pela fachada principal 
- sob esse conjunto - não são cobertas pelo revestimento: são 
os dentes da casa (pahtsêwa). Através deles sai a fumaça inte
rior e penetram résteas de luz durante o dia. 

Outras varas flexíveis são amarradas juntamente com os cai
bros, e fletidas mais abaixo, para serem amarradas às terças, 
formando um forro-falso (ijatahi) . As varas correspondentes às 
partes retas da construção superpõem-se àquelas que corres
pondem às partes curvas. 

A partir do frechal - que pode ser considerado como um anel 
de amarração, o mais importante da construção - são dispos
tos cerca de cinco ou seis outros anéis, compostos, cada qual, 
de apenas uma ou duas varas eqüidistantes 1 m entre si, até 
atingirem a cumeeira. 

As ripas, ou costelas da casa (talalakahi), sã'o amarradas em 
toda a volta da estrutura de varas flexíveis (caibros), manten
do-se uma distância de 30cm entre uma e outra. 

Entre junho e agosto, já na estação seca, é efetuado o revesti
mento da casa com sapé. Este é chamado pêlo ou cabelo (itixi). 
O sapé é cortado nas proximidades da aldeia, ao entardecer, 
ainda verde, quase seco. É deixado durante a noite ao sereno, 
para que fique orvalhado e macio. No dia seguinte, é guardado 
à sombra, onde é preparado aos feixes para ser enlaçado nas 
ripas com cipó fino, ao entardecer (técnica descrita por Berta 
Ribeiro, em A Civilização da Palha - 1980ms). 

Em algumas construções de dimensões avantajadas é utilizado 
o recurso de contraventamentos: duplas de esteios inclinados 
em 'X'. Dessa forma, a casa adquire maior resistência aos ven
tos da estação das chuvas. 

O fechamento das portas é executado em folhas de palmeira 
trançadas, ou em sapé preso em quadros de ripas cruzadas, ou 
ainda, com materiais exógenos, como folha de zinco, incorpo· 
rados após o contato com a sociedade nacional" (ver fig. 3). 

OS KARAJÁ: ALDEIA E CASA 

As aldeias 

Em outubro de 1908, ao início da estaçã'o chuvosa, Krause 
viu os Karajá em habitações próprias do período de estiagem, 

Fig. 3 - Casa xinguana, vendo-se elementos estruturais e "anatómicos". Desenho de Uaripirá, fndio Yawa
lapitf, 17 anos, coletado por M.H. Dias Monteiro 1971. 

no rio Araguaia. Essa aldeia de verão era constituída de uma 
fileira de casas, acompanhando irregularmente o curso do rio. 
Das informações recebidas dos índios, Krause concluiu que 
" ... as aldeias da estação chuvosa ( ... ) ficam, às vezes, a grande 
distância do rio ( ... ) São freqüentemente levantadas sobre 
elevações, o que torna difícil achá·las". (1940/43 vol. 78:244/ 
45) (ver especialmente págs. 254/255, pr. 41 e figs. 27 e 28). 

As concentrações de verão não ocorrem mais em nossos dias. 
A aldeia é implantada em barrancos que se elevam acima do 
Araguaia em cerca de 3 a 4 metros de altura. O nível do rio 
sobe até o cimo do barranco, na estação chuvosa. 

Vejamos como se distribui o casario nas aldeias atuais. 

A aldeia de Hawaló (P.I. Santa Isabel) apresentava, entre 1979 
e 1981, duas fileiras de casas paralelas ao rio Araguaia, onde 
se concentrava a maioria dos Karajá. Em tempos anteriores, 
o grupo doméstico era constituído de uma mulher, seu marido, 
suas filhas casadas com seus cônjuges e filhos solteiros (Féne
lon Costa, 1978:44-49). Atualmente,"siblings" tendem a morar 
em casas próximas ou contíguas. Novos casais também podem 
construir casas junto às dos pais das mulheres, no mesmo ou 
em outro alinhamento. Portanto, a mudança na composiçã'o do 
grupo doméstico contribuiu para o acréscimo de unidades 
habitacionais em Hawaló, nos últimos vinte anos, o que acredi
tamos tenha ocorrido em outras aldeias Karajá. 

A presença do órgão assistencial, a Fundação Nacional do ln
dio (FUNAI), alterou de forma significativa a ocupação do 
espaço no interior da aldeia Hawaló, porque provocou a con
centração das chefias junto aos postos indígenas. É provável 
que, em grupos locais Karajá, onde se fixaram missões religio
sas, tenham ocorrido processos similares. Em l:lawaló, a FUNAI 
construiu três residências para os chefes indígenas em um 
alinhamento perpendicular ao rio, nas proximidades das edifi
cações do Posto. Na aldeia Botõwiro (P.I. Fontoura), os chefes 
ocupam atualmente as antigas construções abandonadas por 
uma Missão adventista.Em Heryri (P.1. Macaúbas), um chefe 
ocupa a antiga residência de um funcionário da referida Missão, 
a qual se retirou do Araguaia. 

Ao tempo do Serviço de Proteção aos lndios, pelo menos em 
Hawaló, os chefes não residiam em posição destacada em rela
ção ao grupo. Todos construiam suas casas no desenvolvimento 
linear da aldeia, em posições que se explicavam pelos laços de 
parentesco. 

Em Hawaló, além da "rua dos chefes': encontra-se o Hospital 
Indígena, o "caminho da FAB" -. também perpendicular ao 
alinhamento da aldeia - , o Posto Indígena, a escola e, ainda, 
um campo de futebol. Em torno da escola estão as habitações 

dos Karajá na chamada "rua da palha", paralela ao rio, onde 
também moram alguns funcionários da FUNAI. Na "rua dos 
professores", ortogonal ao rio, residem os três monitores Kara· 
já bil íngües. (As professoras não índias costumam residir na 
escola). Rio abaixo, na outra extremidade, Hawaló está assim 
limitada: por uma casa grande, ocupada ao tempo do extinto 
S.P.I. pelos integrantes da FAB e forasteiros que visitavam o 
Posto, onde mora atualmente um regional que tem filhas casa
das com Karajá; e por um dos dois cemitérios dessa aldeia. 

A aldeia de Butõwiro (P.I. Fontoura) desenvolveu-se a partir 
de algumas construções da Missão adventista, em direção para· 
leia ao rio, como foi dito, no sentido rio acima, onde existe um 
igarapé. Nesse local mais protegido, tem-se instalado ultima· 
mente a maior parte das casas dessa aldeia. Os limites de Butõ
wiro rio abaixo são marcados pela antiga escola adventista, 
último prédio da concentração de construções da Missão, nes-

. se sentido do rio. Atrás dele se encontra o mangueiral onde se 
situava anteriormente a aldeia. A partir daí, em direção ao 
interior da ilha e perpendicular ao alinhamento principal, en
contra-se uma rua que limita os outros alinhamentos, paralelos 
ao rio. 

A aldeia Heryri (P.I. Macaúbas) constitui caso especial, pois 
seus limites rio abaixo são naturalmente fixados por um decli
ve do terreno, que se acentua ao se aproximar do rio, indican· 
do o término da parte alta local. 

Krehy é uma pequena aldeia contígua à cidade de Luciara 
(ou Mato Verde). A primeira casa ocupada pelos Karajá está 
ao lado da última construção habitada da cidade, tomando-se o 

· 'desenvolvimento desta no sentido rio abaixo. Portanto, acida
de limita a aldeia rio aeima, enquanto que, rio abaixo, os Kara
já têm como limite a vegetação local. 

TABELA Ili. ALDEIAS KARAJÁ. 
Dimensões em metros (1981) 

Aldeia Compr. Larg. Distância do cemitério 
(Localização junto a) 

Hawaló 

P.I. Sta. Isabel do Morro 600 200 200 

Butõwiro 

P. I. Fontou ra 550 200 

Heryri 

P.I. Macaúbas 350 200 
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Aldeia Compr. Larg. Distância do cemitério 

(Localização junto a) 

Krehy 
Cidade Luciara 100 30 

Em todas as aldeias, os barrancos ou as rampas são os lugares 
onde se desenvolvem atividades públicas, tais como: locais de 
ancoragem das canoas dos pescadores e dos viajantes (visitan
tes); lugares de abastecimento d'água para os moradores das 

60 casas que não possuem poço (ou que não querem usar os 
poços furados pela FUNAI); locais para coleta de barro (em 
alguns barrancos), para a confecção de bonecas e peças outras 
de cerâmica (artesanato feminino), ou destinado à construção 
de paredes das moradias (artesanato masculino); lugares do 
banho em família ou individual, e lavagem de roupas. Em 
Butõwiro (P.I. Fontoura), ocorre uma particularidade não ob
servada em outras aldeias: quase no topo da rampa do barranco 
existem construções minúsculas, mais espaçadas que as residen
ciais: são latrinas de. propriedade de algumas famílias de mora
dores do primeiro alinhamento residencial, próximo ao rio. 

De maneira geral, entre a linha dos barrancos e a fileira de 
casas mais próximas do rio, existe um espaço com largura mé
dia de trinta metros. Os primeiros dez metros junto ao rio são 
sombreados por grandes mangueiras. Tomando-se uma linha 
imaginária que limita o mangueiral em relação ao interior vê-se 
um primeiro alinhamento residencial. Um segundo alinhamen
to paralelo ao rio se desenvolve a uma distância de, aproxima
damente, quinze metros do primeiro. À tardinha, os morado
res colocam suas esteiras frente às casas (antigo costume Kara
já), para conversar, fazer artesanato e observar o movimento 
da aldeia. 

O espaço existente entre esses dois principais alinhamentos, 
coberto por vegetação rasteira, é utilizado para deslocamento 
dos habitantes ao longo da aldeia. Apesar de ser bastante am
plo, os índios não o utilizam em sua dimensão total: os deslo
camentos longitudinais são efetuados na porção do setor mais 
próximo às residências, onde a terra é batida e a circulação 
totalmente desimpedida. A parte central ocupa uma largura 
méd ia de cinco metros, deixando-se outro tanto para cada 
'calçada"· ou faixa rente às entradas das casas. Apesar de nâ'o 
ser utilizada de maneira constante para o deslocamento, é cor
tada, a rua central, por uma trilha, em toda sua extensão. Essa 
trilha é utilizada, principalmente, por moradores que se deslo
cam a locais mais distanciados do que de um extremo a outro 
da aldeia. Isto leva a supor que as passagens próximas das casas 

são, na realidade, caminhos mais íntimos, onde as pessoas cir
culam entre casas vizinhas (ver foto 3). 

Outrora, o caminho por onde as pessoas circulavam "sem se
rem vistas", isto é, de maneira mais reservada, era situado entre 
a parte de trás das casas e um bananal. Esse caminho ainda 
existe e é utilizado da mesma maneira, conforme foi possível 
observar recentemente. Mas a existência do caminho central 
entre os dois alinhamentos de casas, parece ter aproximado a~ 
utilizações específicas das antigas duas vias de circulação, sem 
no entanto confundi-las. Os moradores dos dois alinhamentos 
atravessam o caminho central ao se visitarem, e os do alinha
mento mais afastado, (o segundo paralelo ao rio), cruzam-no 
quando se dirigem ao rio. 

O bananal é elemento tradicional de vedaçâ'o, que separa as 
casas de moradia da Casa de Aruanã, à qual só os homens têm 
acesso, e onde são guardadas as máscaras de dança. Junto a ela, 
os homens se reúnem "para discutir assuntos de interesse geral 
e tomar decisões sobre eles, constituindo-se num grupo de con
trole da vida comunitária" (M.H. Fénelon Costa 1978:36-39). 
Além da Casa do Aruanâ', para o interior, há a vegetação local 
e algumas roças dos índios, estas situadas logo após o campo 
de aviação (ver foto 4). 

Os cemitérios 

Os cemitérios Karajá situam-se geralmente à beira do rio, em 
locais limpos de vegetação arbustiva e rasteira. Percebem-se 
apenas folhas secas caídas das árvores de maior porte, adultas 
e em crescimento, espaçadas e dispersas . A grama cobre o solo, 
nos lugares atingidos pelo sol. · 

Em Hawaló (P.I. Santa Isabel), há um cemitério localizado nu
ma das extremidades da alde ia, a pequena distância das casas, 
estendendo-se próximo da margem, no sentido rio abaixo. 
Segundo declaram os índios, não é mais utilizado. O novo cemi
tério dessa aldeia fica mais afastado das moradias e da margem; 
estende-se em direção ao interior, sem deixar de manter-se 
paralelo ao rio Araguaia. 

Em 1980, foi possível observar que o primeiro cemitério rece
beu o acréscimo do túmulo de um índio morto em razão de 
desentendimento entre famílias. Encontra-se isolado dos ou
tros. Em Butõwiro (P.I. Fontoura), soubemos que um homem 
que lá morrera em idênticas circunstâncias teve também o tú
mulo afastado daq ueles de homens que não foram vítimas de 
violência (acreditam os Karajá que a alma dos que deixam a 
vida de modo vio lento devora as demais almas) . A tendência ao 
alinhamento parale lo ao rio é também observável no cemitério 
dessa aldeia e no mais antigo, de Hawaló, situado no Estado de 

Foto 3 - Aldeia de Aruanã. fndios Karajá. Ilha 
do Bananal. (Foto Museu do fndiol. 
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Foto 4 - Casa de Aruanã. lndios Karajá. Ilha 
do Bananal. (Foto Museu do 1"ndio l. 

Mato Grosso, junto ao cemitério regional de São Félix do 
Araguaia. (Foi destruído em 1981 para a construção de um 
porto de balsas destinado a facilitar o transporte fluvial de 
gado) . 

Mesmo com alguma diferença quanto à orientação dos túmulos, 
estes são alinhados de maneira semelhante àque la observada no 
que concerne à posição das casas na aldeia. Pessoas da mesma 
família são enterradas umas ao lado das outras. Daí, ocorrem 
grupos de túmulos ortogonais ao rio, entretanto acompanhan
do-o linearmente. Repete-se de certa forma o processo de 
crescimento da a ldeia, porquanto não podem ser superpostos 
os enterramentos. Devem os indivíduos de uma família, suces
sivamente mortos, ser colocados em cada extremidade de uma 
linha que pode estender-se ortogonalmente à fileira constituída 
pelos lugares de enterramento de cada famma, no sentido do 
interior do terreno. 

Afirmam alguns índios (os mais velhos) que os mortos devem 
sentir-se colocados em espaço suficiente, do mesmo modo 
que os vivos devem_contar, em suas casas, com espaço bastante 
para ter conforto. E provável, portanto, que, de alguma manei
ra, a sucessão de túmulos reproduza a ordenação espacial da 
aldeia, na medida em que ambas as ordenações efetuam-se 
orientadas pelas relações de parentesco. 

Ao tempo em que os Karajá realizavam um segundo enterra
mento - o dos ossos descarnados em urna funerária -, existia 
a possibi lidade de que, em tal ocasião, o túmulo fosse desfeito, 
cedendo terreno à nova ocupação. i; possível que isso tivesse 
ocorrido em alguns cemitérios mais velhos, como o de Butõwi
ro, afastado cerca de um qui lômetro da aldeia. Ele é ainda visi
tado por parentes dos mortos aí enterrados, o que se comprova 
pela presença de vasilhas destinadas ao ofertório de alimentos, 
bem como pela ausência de vegetação arbustiva e rasteira em 
seu campo. 

A quantidade de túmulo a li existente é considerável, existindo 
de forma bastante visível uma separação em grupos próxi
mos a pequenas elevações do terreno. Colocadas sobre cada 
elevação, correspondente a um grupamento de túmulos, estão 
as urnas funerárias de antepassados, pintadas e cobertas com as 
respectivas tampas. Vêem-se os ossos no interior das que têm 
as tampas quebradas. Essas urnas funerár ias são dispostas umas 
sobre as outras, e as elevações do terreno cobrem, certamente, 
sucessivas camadas de las. Em alguns desses depósitos, remo
vendo-se as folhas secas mais recentes , é possível encontrar 
camadas de urnas. Ma is abaixo, onde as folhas já estão mais 
assentadas, acha-se misturada à camada húmea uma relativa 
quantidade_ de cacos de cerâmica e ossos. 

O número de sepulturas ainda não destruídas é também apre
ciável no cemitério mais novo de Hawaló. Vêem-se aí postes 
antropomorfos colocados, um por trás da cabeça do cadáver, 
e outro aos pés, mantendo ambos as faces voltadas para o lado 
exterior da sepultura. Uma representação masculina guardaria 
a cabeça, e uma representação feminina, os pés do morto. 

As casas 

Embora inseridas em alinhamentos duplos e tendo-se em vista 
a formação de terce iros alinhamentos, as casas mantêm a orien
tação tradicional, seguindo cada fileira uma linha paralela ao 
rio Araguaia. Constituem exceção os acréscimos introduzidos 63 
através da ação da FUNAI e de outras agências da sociedade 
brasileira. Em relação ao solstício de inverno, pode-se calcula r 
que as residências Karajá da ilha (braço maior, onde se locali-
zam as aldeias Hawaló, Butõwiro e Heryri) ' recebem o sol da 
manhã em sua fachada frontal ao rio, e o sol da tarde em sua 
fachada voltada para o interior. Todas as casas das aldeias si 
tuadas às respectivas margens esquerdas desse rio (na cidade de 
Luciara e no P.I. Barra do Tapirapé, em Mato Grosso), teriam 
a orientação invertida. Deste modo, pode-se dizer que a casa 
Karajá, além de se orientar pelo rio (elemento vital para o 
Karajá, pescador por excelência), tem o sol atravessando-a lon
gitudinalmente, no sentido frente-fundos ou vice-versa, mas 
sempre na direção da cumeeira. 

Em Hawaló, as casas de palha situadas na "rua dos chefes" (or
togonal ao rio), mantinham esta orientação: as fachadas late
rais, sem abertura, davam para a rua; e as portas estavam colo
cadas nos espaços intermediários entre as casas de cada fi leira. 
f)rovavelmente foram implantadas segundo um princípio que 
determina que a frente da casa de moradia seja voltada para o 
rio. J á as casas de alvenaria têm as portas das salas à frente 
abrindo para a rua; e as portas das cozinhas, localizadas nas 
fachadas laterais, voltadas para o interior da ilha. 

A construção da casa é tarefa exclusivamente masculina, embo
ra constitua propriedade da mulher. Todos os homens Karajá 
aprendem a construir. Faziam a antiga casa grande em mutirão 
que reunia os integrantes da família extensa. Em se tratando 
de famílias menores, e das habitações atuais, um homem sozi
nho pode construí-las. O resultado do trabalho pode destinar
se ao próprio usuário ou inserir-se no sistema de trocas internas 
do grupo: atender ao pagamento de uma dívida ou ser vendida 
por determinada soma em dinheiro. 

A construção Karajá antiga (cf. Ehrenreich 1948:35) não mais 
existe, senão sob forma empobrecida, em habitações provisó
rias . Entretanto, é reproduzida sob a forma tradicio nal por 
ocasião da festa do Hetohokã, de iniciação dos rapazes de 14 
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anos à casa-dos-homens. Recebem as duas casas, então cons· 
tru ídas, a Grande e a Pequena, orientação d iferente quanto aos 
pontos cardeais e ao rio: as fachadas da frente não ficam volta· 
das para o Araguaia. 

Examinando os reg istros de fins do século XIX (Ehrenreich 
1948:34/36), pode-se confirmar a modificação na forma das 
construções residenciais antigas em re laçâ'o às atuais. As pri · 
meiras apresentavam teto e paredes laterais sem separação, for· 
mando uma abóbada de berço de perfil ogival (seção reta). 
As atuais têm planta baixa quadrangular, cobertura em quatro 
águas e um apoio central. 

A forma tradicional apresentava a vantagem de ter caráter 
extensivo, podendo ser provavelmente aumentada segundo o 
crescimento da família (com o casamento das diversas filhas), 
sem alteração da morfologia. Já na forma atual este crcscimen· 
to não é possível, pois, ao contrário do que ocorria antes, o 
madeiramento da cobertura é independente daquele que estru· 
tura o fechamento das paredes. As casas são agora unidades 
completas, e qualquer crescimento se dá por multiplicação 
(como no caso das cozinhas, construções imediatamente con· 
tíguas às casas) ou através da edificação de outra unidade 
maior. 

A estrutura da construção antiga compreendia um alinhamento 
de esteios centrais, dispostos de maneira a atingir um comp'ri· 
mento ideal. Sobre eles era amarrada a cumeeira. Os esteios 
laterais (eqüidistantes dos centrais e menores que estes) eram 
fincados no solo, acompanhando o alinhamento dos primeiros. 
Estes últimos apresentavam forquilhas na extremidade superior, 
destinadas a sustentar as terças. Um pouco mais afastada dos 
esteios, em cada lado da construç1fo, era colocada uma fileira 
de varas flexíveis, envergadas para dentro até encontrarem-se 
no topo. Amarradas às terças e à cumeeira, estas varas funcio
r:avam como caibros e davam a curvatura ideal da abóbada. 
Sobre elas, pela parte externa, eram fincados alguns sarrafos 
na vertical, de baixo para cima, por sobre a primeira ripa; oca· 
nhão da folha passava sob a segunda ripa e sobre a terceira, onde, 
dobrado para baixo (para dentro da casa), fazia o contorno desta 
última ripa e, puxado para fora, era sobreposto à segunda ripa, 
onde se fixava por compressão. Daí por diante, seguia-se o pro· 
cesso até atingir a cumeeira. Trançados de pínulas vedavam os 
lados estreitos da cobertura superior e inferior

3 
(ver prancha 

XVIII). 

3 Segundo E hrenreich (op. cit .:35 ), todo o revestimento da habitação 
Karajá era efetuado e m aguaçu, uma pa lmeira de a lto porte, q ue vegeta 
desde a Amazô ni a até a Bahia e Mato Grosso, e é mais conhecid a como 

A casa de morad ia atual apresenta quatro fachadas que for
mam um quadrado de aproximadamente seis metros de lado. 
De três em três metros, oito esteios são fincados no solo - qua
tro nos cantos e quatro intermediários - , para sustentar um 
frechal que acompanha todo o perímetro da construção. Sobre 
ele é assentado o madeirame da cobertura, indepefldente das 
paredes. Quatro espigões e uma pequena cumeei ra definem as 
quatro águas dessa cobertura, sustentada ainda por um esteio 
central que, com duas mãos-francesas, mantém a cumeeira na 
horizontal. Caibros inclinados e ripas na horizontal completam 
o madeiramento. 

Só depois de inteiramente pronta a cobertura,é definida ave
dação das paredes. Provisoriamente, é colocado babaçu na ho
rizontal, com as pínulas dobradas para um só lado e um espa
camento de dez centímetros entre os talos das folhas. Dessa 
forma, os vãos das portas são deixados livres e aí colocados, 
lateralmente, marcos enterrados no solo, amarrados ao frechal 
apenas para prender as folhas. Posteriormente, esta vedação 
poderá ser substituída por pau-a-pique ou adobe (neste caso 
desaparecem os esteios intermediários). É poss íve 1 também 
proceder-se à renovação do babaçu. A cobertura é feita na 
estiagem, de p~eferência ao anoitecer, pois o orvalho amacia 
as pínulas das folhas secas de palmeira e facilita o trabalho, 
evitando-se grandes cortes na pele do artesão (ver prancha 
XIX) . 

O tipo atual de construção delimita um espaço interno bastan
te amplo, onde as subdivisões não apresentam marcas visíveis, 
porquanto são apenas limitadas pelo próprio uso convencional. 
Contrastando com o tipo anterior, observa-se que a casa está 
livre da grande quantidade de esteios internos. Apenas aparece 
agora um esteio central. Em alguns exemplos atuais foram 
acrescidos cômodos às unidades de moradia (já referidos), pa ra 
uti lizações específicas. Nestes casos, a subdivisão é rea lizada 
por uma parede e o objetivo imediato é separar o local dest i
nado a dormitório daque le dest inado à cozinha. 

Com o fim de estabelecer uma tipologia preliminar das atuais 
casas de moradia observadas em quatro aldeias Karajá, foram 
definidos seis tipos: 1 - casa "pseudo·tradicional", cuja maté
ria-prima é quase exclusivamente a palha; 2 - casa "mista", 
isto é, aquela para cuja construção concorrem tanto a palha 
quanto outros materiais, tais como o adobe ou barro bat ido 
(pau-a-pique), crus; 3 - casa de alvenaria (rua dos chefes) 

babaçu . Na realidade, é a mais p rocu rada pelos Karajá que, ainda hoje, 
a util izam para seus revestimentos. Mas algumas vezes o Karajá utiliza 
a pindoba como substituta do babaçu na co bertura . 

Pr. XV III - Antiga casa Karajá. Apud Ehre n· 
reich 1948:35 /36 e fig. 3. -Croquis na escala 
1:200. 
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Pr. XIX - Habitação Karajá. Casa de palha 
pseudo-tradicional. Ilha do Bananal 1981. 
Croquis na escala 1 :200. 

em Hawaló (P.I. Sta. Isabel), cujo material de construção é 
constitu ído de ti jolos cozidos, assentados e revestidos com ar-
gamassa, apresentando a case cobertura com te lhas de cimento
amianto (ou fibrocimento); 4 - casa de pau-a-pique ou de 
alvenaria com revestimento em massa e cobertura de telhas de 
barro (do tipo canal); (tipo registrado em Heryri, P.I. Macaú
bas); 5 - casa de alvenaria com cobertura em zinco, encon
trada, em sua maioria, em Butõwiro (P.I. Fontoura); 6 - casa 
de alvenaria com cobertura de palha, encontrada em Butõwiro 
e Heryri. 

Outros tipos com emprego variado de materiais ·de construção 
foram vistos, mas ainda constituem casos isolados e nã'o ocor
rem simultaneamente em pe lo menos duas aldeias. São eles: 
casa "mista" de palha e pau-a-pique com cobertura em fibro
cimento (Heryri); casa de palha com cobertura em telha de 
barro (Heryri); casa de adobe com cobertura idêntica (Heryri); 
casa "mista" com cobertura de zinco (Hawaló). 

A proporção em que se apresentavam tais casos em todas as 
aldeias, de 1979 a 1981, é a seguinte: ocorriam com maior fre
qüência as casas de palha; em segundo lugar, vinham as casas 
"mistas"; em menor número, as casas de alvenaria mencionadas 
no item terceiro. Casos menos comuns são os registrados pelos 
itens quarto, quinto e sexto. 

Segue-se uma tabela concernente aos dados obtidos em 1981, 
nas quatro aldeias visitadas. 

TABELA IV 

TIPOS DE CASAS. DISTRIBUIÇÃO POR ALDEIAS. (1981) 

Tipos Total de Casas 
VI nas Aldeias 

Aldeias 
li I l i IV V 

Hawa ló 34 19 6 60 
Butõwiro 24 19 4 2 50 
Krehy 6 2 2 10 
Heryri 23 6 3 33 
Total por t ipo 87 46 10 5 3 2 153 

Incluindo-se os tipos pouco freqüentes que não se repetem em 
mais de uma alde ia - constituindo portanto invenções locais -
o número de casas a ser computado se ampliaria do seguint~ 
modo: Sta. Isabel - Inclui-se mais.1 casa. Heryri - Incluem-se 
mais 2 casas. 

ALDEIAS-CASAS E OUTRAS CASAS: TUPI, JÊ 

A shabono dos Yanoáma 

Os Yanoáma ocupam vasta região, que se estende de ambos os 
lados da fronteira do Brasil com a Venezuela, tendo como cen
tro territorial a serra Pari ma (Smole 1976:7, 14). Shabono é 
como chamam os Yanoáma a aldeia-casa_permanente, ocupada 
por um grupo de parentes, ou teri. O termo é aplicável não só 
ao conjunto da mesma, mas também à praça (espaço central 
vazio) . Ele não se aplica, porém, a um acampamento, mesmo 
que todo o teri ne le esteja concentrado (Smole:13,55). 

Essa aldeia-casa tem forma circular ou poligonal (de muitos 
lados), correspondendo cada lado do polígono à residência de 
uma família, ou nano. 

A shabono dura apenas um ou dois anos, ou porque as folhas 
começam a romper-se,4 ou porque torna-se necessário queimar 
a aldeia a fim de destruir · baratas, aracnídeos e outras pragas 
invasoras (Chagnon 1977:25). A realocação da shabono tam
bém se dá devido â consolidação de alianças ou a disputas 
faccionais. Assim sendo, é constante a fusão ou fissão e a atri
buição de novos nomes, em se tratando de grupos residenciais 
(teri). O uso do anel circular é de tal modo predeterminado 
que, em um e outro caso, é construída nova shabono (Smole 
1976: 64,76,87, 92/93). A população da aldeia-casaYanoáma é, 
em média, de 65 a 85 indivíduos, podendo ter um máximo de 
180 e um mínimo de 35 (op. cit.:70/71). 

Diz Chagnon que nã"o existem tipos distintos dessa aldeia-casa, 
mas apenas diferentes tamanhos de um único tipo de Shabono, 

'cujo dimensionamento é função do número de pessoas que 
abriga. Pequenas aldeias com simples estruturas circulares exis
tem em alguns locais. A cobertura das unidades de moradia é 
articulada de modo a formar uma única superfície que ab~iga 
a todas. i= um cone truncádo em sua parte superior onde per
manece aberto para a penetração da luz solar na praça central, 
bem como para exaustão da fumaça. Depreendemos da descri
ção de Chagnon que algumas shabono chegam a ultrapassar 
20 metros de diâmetro (op. cit. 1977: 26/27) . 

A cobertura executada para tapar o grande vão central chega a 
atingir 15 metros de diâmetro. Utilizam como revestimento da 
mesma apenas as pínu las das folhas de palmeira, o que a torna 
bastante leve (op. cit.: 28 fig. 2-5). Preocupam-se em proteger 
esse teto contra os ventos, lançando sobre ele varas compridas 
e galhos; e também, uti lizando-se da magia protetora dos xamãs. 

4 
Dada a complex idade da construção da shabono, os Yanoá~a t ra

tam, às vezes, de restau rá-la. substituindo o revestimento deteriorado. 
Em função disso. constroem abrigos temporários. 
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O local escolhido para construir a shabono deve ser bem drena· 
do, de preferência em alguma elevação do terreno. 

Escolhido o local de implantaçã'o, os Yanoáma tratam da lim
peza do terreno e da construção de uma aldeia temporária, com
posta de abrigos, onde vivem até o término definitivo da 
shabono (Chagnon 1977:25-29). Cabe ao homem localizar, 
cortar e transportar · a madeira para o local, bem como edificar 
e revestir a shabono . A mulher é reservada a tarefa de coletar 
os cipós a serem empregados na amarração, bem como as fo. 
lhas de palmeiras para o revestimento. 

A estrutura de cada nano se constitui de quatro esteios finca
dos no terreno: dois interiores, com 1,50m de altura, distando 
estes dos anteriores cerca de 2.40m a 2,70m (Chagnon, op. 
cit.:27, fig. 2-4,a e e). E colocada a terça única sobre os esteios 
de dentro; sobre os exteriores é colocado o frechal. Numerosos 
caibros de bitola estreita - o comprimento variando entre 6 a 
9 metros, conforme o raio de circunferência que define a sha
bono -, são sobrepostos à terça e ao frechal. Os caibros man
têm entre si intervalo de aproximadamente 30cm (sobre o 
frechal), distância que tende a diminuir quando se apóiam na 
terça. Quando os esteios externos têm aproximadamente a 
metade da altura dos esteios interiores, os caibros ultrapassam 
frechal e terça, formando ângulo de 25° a 30°, com o plano hori· 
zontal do terreno. O pequeno beiral que apresenta a cobertura 
evita que as águas das chuvas escorram sobre a parede externa 
da construção. Os caibros formam também um grande balanço 
de 4,50m de comprimento, ou mais, além da terça, cobrindo 
parcialmente o pátio interno da aldeia (op. cít.: 26) (ver pran
chas XX, XXI e XXII fig. A). 

Toda a estrutura é amarrada com cipó, e de cipó também são 
confeccionadas as ripas da cobertl!H'a. Tais ripas são esticadas 
paralelamente umas às outras, interligando a base ao topo. 
Cada cipó amarrado recebe isoladamente o revestimento de pínu
las de folhas de palmeira (cf. Chagnon 1977, fig. 2-5. op.cít.: 
28). Segue-se outro cipó no qual as pínulas são presas à fiada 
anterior. Quando as fiadas de pínulas atingem a altura da terca é 
constrt.iído um andaime, no pátio da aldeia, para efetuar·s·e o 
revestimento, em toda a extensão dos caibros. E pendurada no 
topo da cobertura, a cerça de 6 metros de altura, uma franja 
do mesmo material de revestimento, à qual Chagnon atribui 
função decorativa, mas que acreditamos funcionar como pinga, 
deira. Com efeito, sem essa franja, as águas da chuva escorre
riam de modo a molhar o local de colocaçâ'o de redes (op. cít.: 
26). 

Em ·caso qe na-o suportarem os caibros o peso do balanço, a l
guns esteios que compõem a estrutura do mencionado andaime 
podem permanecer como sustentação adicional da cobertura. 

A shabono pode ter intervalos de um metro entre os esteios 
de duas nano consecutivas, os quais são cobertos pelos homens 
que as constroem adjacentes àquela já construída. Alguns espa. 
ços não são totalmente cobertos, originando-se saídas de emer· 
gência próximas ao frechal (Ibidem) . Os compartimentos de 
habitação abrem-se para a praça interna. Não apresentam reves
timento lateral ou frontal. Apenas as paredes de trás das unida
des em questão - que constituem o círculo exterior da grande 
casa coletiva, aquém da paliçada - são revestidas. 

Cada moradia Yanoáma é uma seção da shabono, seção esta 
que apresenta forma trapezoidal, tomando-se a planta baixa. 
Várias construções lateralmente contíguas formam um anel 
circular que contorna uma área vazia: o pátio central da casa
aldeia. 

A aldeia está completa quando é construída em volta dela uma 
paliçada. Esta dista de 1,00m a 1,65m do beiral, deixando es· 
paço para um caminho que contorna a aldeia. Tem cerca de 
3,00m de altura. É feita de barrotes de madeira dura e palmei
ra (op. cít.: 29) (ver prancha XXII fig. B). 

A casa-aldeia dos Marúbo 

Os Marúbo, de 1 íngua Pano, localizam-se ao longo do rio ltuí, 
e no rio Curuçá e seu afluente Maronal. Algumas fam (lias habi· 
tam o Posto 1 nd ígena de Atração ltu í e ainda o P. l.A. Curuçá, 
da FUNAI. Segundo dados reunidos pelo CED 1 no volume 
referente ao rio Javari (1981 :38) da coletânea Povos lnd lgenas 
do Brasil, os Marúbo vivem em casas-aldeias levantadas no alto 
das colinas, rodeadas pelas roças. Cada unidade constitui um 
grupo local. Há, entretanto, agrupamentos de malocas, local i· 
zadas em colinas vizinhas, ou sobre uma só co lina, constituin
do também, provavelmente, um grupo local. Não as constroem 
nos postos indígenas. Ar, cada família nuclear haqita casas so
bre pilotis.5 

Em volta do cimo da colina, onde está implantada a maloca, 
(srobo), também existem casas sobre pilotis (jiraus ou tapo) 
que constituem depósitos e oficinas. Mais além dos jiraus ficam 
as roças mais antigas. Seguem-se a floresta e as áreas de caça 
destinadas à subsistência e à obtenção de couros para a venda. 
E, ainda, as "estradas" de seringa e as "colocações" para corte 
de madeira, atividades relacionadas ao comércio com os "civi· 
lizados". "A posição da maloca, por conseguinte, é centro de 
uma série de círculos irregulares: pátio externo, jiraus, roça, 
limites da floresta" (Melatti, D. e J. C. 1980ms:1-2 e 5) (ver 
prancha XXIII). 

5 Trata-se de casas de planta baixa quadrangular ou retangular, idênti· 
cas aos depósitos que c ircundam a mal oca (Melatti, D.M. e J.G. 1975:41 ). 

Pr. XX · Aldeia-casa Yanoáma. Planta baixa 
- estrutura. Apud Chagnon 1977:25/29E, 
figs. 2·4a, E 2-5. Croquis na éscala 1 :200 
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Pr. XXI .- Aldeia-casa Yanoáma. Planta baixa 
- encaibramento. Apud Chagnon 1977:25/ 
29E, figs. 2-4a Ec, E 2-5. Croquis na escala 
1 :200 

Pr. XXII - A) Aldeia-casa Yan oáma . . Corte. 
Apud Chagnon 1977:25/29 fig. 24aEc E 2-5. 
Croqu is na escala 1 :200. B) Aldeia-casa Yanoá
~ª· Fachada. Apud Chagnon 1977:25/29 
fig. 2-4a, Ec, E 2-5. Croquís na escala 1 :200 
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Pr. XXII I · "Aldeia" Marúbo: "Malaca de Pau lo". 
Rio Paraguaçu, afl. rio l tu f, Atalaia do Norte, 
Est. Amazonas 1974/75. Apud Melatti, O. e 
J.C. 1975. Croqu is na escala 1 :2500 

De acordo ainda com Melatti, jirau e maloca distinguem-se 
pelo uso, não apenas pela aparência: "A maloca é o lugar onde 
se cozinha, onde se fazem as refeições, onde se dorme, onde se 
recebem as visitas, onde se realizam as sessões xamanísticas e 
se entoam os cânticos de curar, onde se guarda o milho, onde 
as mulheres confeccionam redes, fai xas tecidas e, sobretudo, 
contas de caramujo. Os jiraus, por sua vez, são antes de tudo 
depósitos" (1978ms:4). Não tem rigidez, entretanto, a oposi
ção entre maloca e jirau. A srobo dos Marúbo é construída 
por homens e meninos de um grupo local que recebem auxílio 
de integrantes de outros grupos. As mulheres fazem serviços 
auxiliares (Melatt i, D.M. e J .C. 1975:45). A coleta da palha 
destinada à construção é feita por homens e mulheres, desse e 
dos outros grupos locais, que colaboram na construção. 

Atualmente, é a seguinte a composiçâ'o do grupo doméstico na 
maloca: irmãos (por parte de mãe) ou primos paralelos matrila
terais, e irmãs, podendo agregar-se aos mesmos, " ... um ou 
mais grupos de irmãos e irmãs que constituem cônjuges dos 
primeiros". A popu lação da maloca é aumentada, às vezes, 
pela inclusão de tios maternos e outros parentes (um casal de 
pais, a mã'e viúva). O chefe da maloca, entretanto, nem sempre 
é um integrante do grupo de irmãos (Melatti, D. e J.C. op. cit . 
1975:66-67). 

Citemos, novamente, D.M. e J.C. Melatti , em razão da clareza 
com que descrevem o interior da maloca: " .. . logo na porta 
principal há dois longos bancos (paus) paralelos (quenãJ, lugar 
onde os homens e jovens fazem suas refeições diárias e sessões 
xaman ísticas, normalmente à noite. Atrás de cada banco loca
liza-se um aco (trocano ); mas geralmente se encontra apenas 
um desses instrumentos em cada maloca. Nem todas as malo
cas possuem aco, mas há a lgumas que possuem dois, sendo um 
considerado velho por não produzir o som desejado. Depois 
dos bancos parale los, há um comprido e espaçoso corredor que 
serve de local de refeições de mulheres e crianças e à realiza
ção de ritos noturnos. Em frente a este corredor/sala (chanã 
naqiíi), em ambos os lados, encontram-se os nichos (chanãJ de 
dormir, com redes, algumas peças pequenas de cerâmica e os 
jogos de cozinha pertencentes a fam ilias nucleares. As duas 
primeiras chanã, perto da porta principal, são destinadas nor
malmente aos índios visitantes. O número de chanã,em cada 
lado (quatro a sete) do corredor, depende do tamanho da ma
loca, que parece ser proporcional ao número de seus habitantes. 
Nas traves laterais do chanâ' são pendurados cachos de bananas 
(1975:48-49). Em outro t rabalho, afirmam os autores ser o 
pilão (implemento feminino) oposto ao trocano (instrumento 
masculino). devendo o primeiro situar-se junto à parte de t rás 

e , o segundo, como já se viu, junto à da frente (D.M. e J.C. 
Melatti 1980:11-12). 

Os recantos formados pelos lados menores da maloca (extremi
dades opostas) recebem o nome de repã. É nestes lugares, de 
preferência à porta principal, que ficam os chanã dos visitantes. 
Até mesmo os visitantes espirituais, que provocam a possessão 
do xamã', aparentemente permaneceriam junto aos bancos, 
próximo portanto da porta da frente, e da área mais exterior 
e menos privada da maloca.6 Os estranhos podem também 
abrigar-se nos jiraus, isto é, em área ainda mais exterior (Me
latti , D.M. e J.C. 1980:5). 

Cabe notar que, também no alto Xingu, ficam os visitantes das 
aldeias, particularmente os brancos, localizados em áreas próx i
mas à porta da frente, voltada para a praça central e pública. 
Outra alternativa é colocá-los em lugares ocupados por indiví
duos em posição liminar, como adolescentes reclusos 7 • Out ra 
semelhança entre casa marútío e casa alto-xinguana seria o 
antropoformismo que ambas conotariam, conforme se depre
ende da terminologia de partes da construção e de acordo com 
as noções indígenas. Os Marúbo identificariam a casa ao corpo 
do xamã', assi m como a do alto Xingu seria assimi lada a um ser 
masculino (ou andrógino), dotado de enfeites e pintura corpo
ral que o humanizam. 

A casa-aldeia Marúbo é construída segundo uni modelo padrão, 
cuja planta baixa tem forma p_oligonal, irregular, de dez lados. 
Apresenta simetria em re laçâ'o a um eixo longitud inal, em cujas 
extremidades são colocadas as portas da referida maloca. Os 
lados int.ermediários do decágono, situados nas extremidades 
'de um eixo transversal , são maiores que os demais. Suas med i
d as variam ent re 9 e 31 metros de comprimento, 7 e 17 metros 
de largura e cerca de 8 metros de altura. 

A maloca apresenta um total de vinte e quat ro esteios: oito 
centrais e dezesseis periféricos, dispostos da seguinte maneira. 
Os centrais (caya nati) , mais elevados, são colocados em duas 
fileiras paralelas de quatro esteios. Mantém-se uma distância 
constante entre eles, deixando-se a meio da construçâ'o um cor
redor em toda sua extensão longitudinal. Existem o ito esteios 
laterais chamados txibi toba nati, dispostos parale lamente a 
esses do centro ao longo dos dois lados maiores do polígono. 
Tomando-se quaisquer d imensões da maloca, maiores ou me
nores, há quatro esteios que chamamos intermediários (repâ' 

6 
Ver planta indicativa dos lugares ocupados por pessoas e objetos 

(Melatti, D.M. e J.C. 1975:46 e em 1980:3-8). 
7 Os visitantes na casa Tukâno ocupam também lugar próximo à porta 
da frente (Lamus 1959:261 efig. 1 ). 
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nati') , dispostos entre os ante riores e os que se seguem em ân
gulos formados pelos lados menores do pai ígono. Outros qua
tro esteios, aos quais chamamos umbrais, designad-os pelos 
índios coití, estão dispostos dois a do is nos extremos da cons
trução, a cada lado das portas 8 (ver prancha XXIV a fig. A). 

Algumas terças são amarradas sobre encaixes localizados nos 
topos dos este ios: as centrais e as laterais (pisqué) têm o mes
mo comprimento do lado maior da construção; as que corres
pondem aos lados menores do polígono são chamadas repã 
pisqué. Quatro travessões paralelos são assentados e amarrados 
sobre as terças centrais, unindo dois a dois os esteios corres
pondentes. As saliências por e las produzidas na face externa 
da cobertura de palha são chamadas de capé marechquicá, isto 
é, semelhante às saliências da barriga do jacaré . Os caibros 

_ (cãnó) são colocados por cima das terças, amarrados a elas com 
cipó por meio de um laço denominado mar mãtsísca, que sig
nifica "unha de preguiça". Os caibros que formam as águas dos 
lados maiores são os caya cãnó . Os correspondentes às águas 
dos lados menores (repã cãnó) apóiam-se nos caibros frontais 
extremos. Outros cãnó txipá se apóiam, por sua vez, nos cai
bros laterais: correspondem aos lados menores do polígono. 
Os quatro caibros frontais que incidem, dois a dois, sobre os es
teios-umbrais são chamados bosecti anã nechá, e sustentam as 
vergas do mesmo nome, em número de duas, uma para cada 
porta. Estas vergas apóiam-se nos caibros que incidem sobre os 
esteios dos umbrais, e não diretamente sobre eles. As soleiras 
(bosecti) e os seis caibros que incidem sobre as vergas (três 
para cada uma)- sa'o chamados aresró, sendo que os centrais 
correspondem aos espigões. A amarração desses caibros fron
tais é feita em laço (txitxã sramacá) que forma desenhos losan
gulares (ver prancha XXIV b fig. B) . 

A cumeeira - (maque) - é sustentada pelos caibros relativos 
aos lados maiores do polígono. A estrutura das paredes é for
mada por paus finos vertica.is, fincados no chão, com cerca de 
um metro de altura (posqu/) tocando os caibros em suas extre
midades. Foto de Terri Vale de Aquino (CED 1 1981 :44) mos
tra que esta un ião é reforçada por uma vara longitudinal, à 
qual estes paus e caibros são amarrados. Na cas·a-aldeia Marúbo 
existe, ainda, uma parte móvel da cobertura ___:_ d isposta sobre 
ambas as entradas da casa (yotá sretá) - que é levantada como 
uma báscula, toda vez que se deseja uma maior claridade no 
interior da maloca. A noite, as entradas podem ser fechadas 
com portas confeccionadas em folhas de palmeira trançadas. 

8 Distinguimos esses esteios periféricos seguindo os critérios classifica
tórios dos Marúbo que, conforme se viu, os distinguem por denomina
ções próprias. 

Dois paus chamados tanõti mastáte são fincados no cha'o, para 
fi xar cada porta (ver pranchas XXV figs. A e B e XXVI figs. 
Ae B). 

A cobertura é efetuada com folhas de jarina, amarradas direta
mente, na horizontal, sobre os caibros. Seus talos funcionam 
como ripas (ver a foto citada, de Terri Vale de Aquino). 

A grande maloca Tukâno 

O tipo básico de habitação na área do alto Uaupés, no Brasil e 
na C:olômbia9

, era a casa grande, multifami liar e única, que 
constituiria o núcleo do próprio estabelecimento, caracterizan
do-se como casa-aldeia ou grupo local. A época da primeira 
pesquisa de Gold man (1939) era às vezes encontrada uma casa 
grande, rodeada de casas menores, estas últimas. ocupaáas 
somente por uma família (Goldman 1948:773). É prováve l que 
tais casas menores abrigassem fam Ilias nucleares, ou pelo me
nos grupos domésticos mais reduzidos que aquele habitarido a 
casa maior. 

Em um grupo loca l, situado à margem esquerda do rio Paca 
(afluente do Papurí) , em época posterior (1955), Lamus ob
servou um agrupamento de oito unidades de moradia e, ainda, 
construções menores destinadas a galinheiros e depósitos. For
mara-se este "povoado de Guadalajara" - como o chama Lamus 
( 1959:257 /58) - a partir da vinda, para o lugar, do chefe de 
família Javier Sierra e de seu irmão Marcos, seguindo-se ache· 
gada de cunhados e de um irmão mais novo de Javier. 

Entre os Cubeo ou Kobéwa, o sib patril inear constitui um gru
po local ocupando uma ou mais casas, subdivididas em oito, 
dez ou doze repartições. A casa de um sib inclui um grupo de 
irmãos e suas mulheres e filhos (Goldman 1948:780-781). 

Entre os Desâna do rio Tiquié, afluente do Uaupés, os Tukâno 
do médio Uaupés e os Hohodene do rio Aiari, afluente do Iça
na, em território brasileiro, B.G. Ribeiro observou, em 1978, 
a inexistência de mal ocas. O que constituía a "unidade social 
e ritual dos sibs" - que ocupava um local determinado ao lon
go de um rio, de acordo com uma hierarquia prevista na tradi
ção mítica - transformara-se numa "povoação", na nomencla
tura imposta pelos missionários salesianos. Mas continua cor
respondendo a um sib patrilinear. Com efeito, a intole rância 
missionária destruiu a grande casa comunal porque- representa
va o s ímbolo e o núcleo da atividade econômica, ritual e xama
n ística dos grupos do alto Uaupés. Entretanto, elementos da 

9 Exceto os dados tomados de B.G. Ribeiro (1980ms). este texto ba· 
sei a-se na bibliografia concernente a tribos da família lingü ística Tukâ
·no-Betoya loca lizadas na Colômbia, as únicas que ainda conservam a 
grande maloca comunal. 
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Pr. XX IV A) Casa-aldeia Marúbo. Planta bai
xa decagonal - estrutu ra. Apud CEDI 1981: 
44 fig. 13; .Melatti, D. e J.C. 1980ms. Cro
quis na escala 1 :200. B) Casa-aldeia Marúbo. 
Planta baixa decagonal - encaibramento. 
Apud CEDI 1981 :44 fig. 14; Melatti, D. e 
J.C. 1980ms. 
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P_r. X_XV · Al Casa-aldeia Marúbo. Corte lon
g 1 tud1~al. Apud CEDI 1981 :44 fig. 14· 
~elatt1, D. e J .C. 1980ms. Croquis na escal~ 
1.200. Bl Casa-aldeia Marúbo. Fachada late· 
ral. Apud CEDI fig. 16 1981 c . 
cala 1 :200. ' . roqu 1s na es· 

77 

A B 

Pr. XXVI · Ae Bl Casa-aldeia Ma 'b 
~e9~:~;e;sal. Bl Fachada trontaruA~~:~~~~ 

· . 19. 16, e Melatti, o. e J .C 198 
Croqu1s na escala 1 :200. . Oms. 



78 

antiga maloca - como o modo de vedar as entradas das casas e 
as coberturas de paredes e tetos - continuam obedecendo aos 1 

padrões originais (cf. B. G. Ribeiro 1980ms:120-124 e figs. 5, 
6, 7, e introdução à 2il parte). 

O local de implantação da maloca ("casa-aldeia") 10 é sempre 
o rio, freqüentemente situado junto a uma corredeira onde se 
formam amplos remansos e profundas lagoas. Esse espaço é 
dividido em três partes: o de rio acima, designado como lugar 
dos homens; o de rio abaixo, lugar das mulheres. E, ainda, um 
lugar intermediário, freqüentado tanto por homens quanto por 
mulheres, onde podem ter lugar relações sexuais. i: também 
nesse local que o pajé realiza seu aprendizado ·e oficia em cer· 
tos rituais. Como se acredita que todos os rios correm para o 
leste, diz-se que a maloca tem um lado do levante e um lado do 
poente. 

E construída através de trabalho comunal executado pelos 
membros de um ou mais sibs patrilineares que deverão OCUJ)á· 
la. A construção leva cerca de três meses com a utilização de 
madeira e folhas de palmeira. Em primeiro lugar, são levan
tados fortes esteios, aos quais se prendem vigas-travessões. 
Acima dessa estrutura, coloca-se a cobertura em duas águas. 
A planta resulta ser retangular alongada, ocorrendo tanto uma 
extensão longitudinal quanto transversal maior, se se toma 
como ponto de referência a cumeeira, ortogonal ao rio. 

talmente, tem o sentido de uma escada que forma um eixo que 
penetra nos níveis cósmicos. Os caibros (vahsún) são elemen
tos fálicos identificados com os homens do sib. 

! O interfor da maloca é um espaço sagrado, dividido segundo 
um sistema complexo que se atualiza, principalmente, por 
ocasião do desempenho de rituais. A planta baixa retangular 
é dividida por três pares de esteios em forquilha, - "as três 
onças" - em dois setores: o da frente, próximo à porta princi
pal, associa-se à cor amarela e ao sexo masculino; o de trás é 
associado à cor vermelha e ao sexo feminino. O setor masculi
no é banhado em luz vermelha, pelo reflexo do setor feminino; 
este, por sua vez, recebe o reflexo amarelo do outro setor. 
Entretanto, o setor vermelho ocupa nível mais elevado que o 

. amarelo, tendo-se assim a imagem de dois planos cósmicos 
superpostos. Ao centro da maloca fica um banco de madeira, 
onde o Kumú (sábio) atua por ocasião de reuniões. A porta da 
frente tem um caráter masculino, e a de trás, um caráter femi
nino. Só os moradores utilizam a de trás: os visitantes só entram 
pela frente (ver prancha XXVIII figs. A-A1 , A-A2 e B-82 ). 

A maloca Tukâno tem duas portas, uma na fachada principal 
que dá para o rio, e a outra na fachada posterior. O interior 
da casa é dividido por tabiques de folhas de palmeira trançadas, 
ocupando as famílias nucleares os nichos próximos às paredes, 
situados na metade traseira. Aos membros do sib de status 
mais alto é reservada a área próxima ao meio da casa. A parte 
da frente é destinada aos visitantes (ver prancha XXVII figs. A. · 
e B). 

A parte frontal da casa, composta de peças planas de casca de 
árvore, é pintada com argila amarela, carvão e outras cores ve
getais, de modo a representar ahpikondíá (o éden mítico), con
forme aparece nas alucinações induzidas pela planta yajé (Ba
nesteríopsis caapi). Outros motivos míticos podem ser pinta
dos. O fogão representa igualmente o útero, e assinala o nasci
mento da humanidade, porquanto as chamas amarelas são a 
fertilidade do sol, e as vermelhas a fecundidade da natureza 
(ver prancha XXVIII fig. 8-82 ). 

Acreditam os Desâna que a essência da doença aloja-se, prefe
rencialmente, nas profundas fissuras que às vezes os esteios 
podem apresentar. Considerados também símbolos fálicos, 
estão expostos à agressão mágica. Assim sendo, o pajé coloca 
uma rede de pesca imaginária, afunilada, em cada porta da casa, 
a fim de impedir que as doenças penetrem no seu interior. 
Imaginam também esses índios que uma capa ou concha invisí
ve l cobre toda a maloca, "como uma placenta". Concebem, 
ainda, a existência de uma barreira imaginária encerrando uma 
clareira circular em torno da maloca. A cerca protege-a contra 
males· diversos. Essa barreira mágica é tida como o limite do 
Universo, e o espaço circunscrito oferece segurança e proteção. 

O simbolismo atribuído à maloca Tukâno e a seus elementos 
componentes relaciona-a, por um lado, ao útero do sib e, por 
outro, aos Cosmos. A parte principal da estrutura é formada 
pelos "três jaguares vermelhos". São representados pelos três 
pares de esteios em forqui lha e seus respectivos travessões, 
alinhados no centro e nos dois extremos, ao longo da constru
ção. Simbolizam os guardiões e as forças fecundadoras da 
moradia. Outro elemento estrutural importante é constituído 
por uma comprida viga longitudinal, sobreposta aos três esteios, 
ligada por sua vez, por suportes verticais, ao eixo da cobertura 
(ou cumeeira). Esta viga central, chamada gumu, é a represen· 
tação do sacerdote do sol (kumu). Embora colocada horizon-

10 
Estas considerações se baseiam em Reichel-Do lmatoff 1971: 104-110. 

Aldeia e casa Tupí: Tapirapé 

Constitui exemplo de habitação Tup í a dos Tapirapé da região 
do Araguaia, sobre a qual contamos com suficientes informa
ções coletadas por Baldus ( 1970) e Wagley (1977). No texto 
que se segue, procuramos tornar mais claras as colocaçOes de 
Baldus, imprecisas no que concerne à descrição dos aspectos 

físicos da casa. Com efeito, este autor designa com dois únicos 
termos - peças verticais e peças horizontais - , este ios, traves
sões, frechais, longarinas. Ou seja, elementos que atendem a 
diferentes funções construtivas. Não explica, por outro lado, 
suficientemente, outros aspectos, tais como: a localização da 
takana ou casa-dos-homens . Observa-se, ainda, uma contra
dição entre o texto e as ilustrações. 

As aldeias Tapirapé possuem nome próprio, à semelhança do 
que ocorria com as Tupinambá. As informações que se seguem 
referem-se à aldeia Tampiitaua, vista por 8aldus (1970:140-
164) em 1935 e 1947. Em 1935, ela se situava em meio a uma 
grande clareira, próxima de um regato (afluente do rio Tapira
pé), onde existia um mesmo porto para banho e pesca, bem 
como abastecimento d'água. Teria forma aproximadamente 
circular, a julgar pelas plantas de situação que 8aldus apresenta. 

Na metade oeste da praça, deslocada do seu centro geométrico, 
havia uma grande construção, a takana, orientada segundo seu 
eixo longit udinal, na direção nor·nordeste/sul-sudoeste (N NE
SSO). Ao redor da takana existiam oito malocas situadas em 
posições irregulares e a distâncias também irregulares entre si 
e em relação â takana: As entradas principais eram colocadas 
de modo a impedir que de uma casa se devassasse a outra. Em 
volta da aldeia, bem como entre as casas, encontravam-se tron
cos cortados e tocos de árvores, que serviam de assento, e aos 
poucos eram consumidos como lenha. 

A área situada entre a aldeia e a orla da mata era utilizada 
como privada. Ao lado direito do caminho que levava éla aldeia 
ao porto, havia uma plantação de cana-de-açúcar, ún ica cultura 
nas proxim idades, posto que as roças estavam situadas em lo
cais mais distantes. 

Em 1947, época da segunda viagem de 8aldus, Tampiitaua fora 
transferida para um outro local mais ao norte, e situada ao pé 
de uma elevação, afastada do trecho navegável do rio Tapirapé. 
As dimensões da nova aldeia eram menores que as da anterior, 
e menor era também, em volta, a área da mata derrubada. As 
novas roças localizavam-se bem mais próximo, e não existiam 
mais áreas cultivadas entre aldeia e rio. O número de casas de 
moradia era o mesmo, bem como era idêntica à anterior a dis
tribuição delas em ·torno da praça. A posição da casa-dos-ho
~ens mudara ligeiramente: acompanhava sua extensão longitu
dtnal, um eixo de direção nor·noroeste/sul-sudeste (NNO-SSE). 

As.casas Tapirapé têm planta baixa retangular e cobertura em 
abob~da de berço, como as Tupinambá. Seus extremos são_ 
tambem vedados como eram aquelas. Bal.dus afirma que essas 
casas de moradia não seriam tradicionais. Somente teria tal 
característica a takana, de planta baixa em elipse bastante 

alongada (se a compararmos à planta típica do alto Xingu) e 
secção transversa l em abóbada de berço. Apresentaria, assim, 
um corte longitudinal parecido ao da casa alto-xinguana, isto 
é, em asa de cesto. Parece-nos que ambas as modalidades de 
edificação seriam tradicionais. A diferenciação morfológica 
indicaria, apenas, a natureza funcional de cada uma de las: a 
moradia, âmbito das mulheres; a takana, lugar cerimon ial e de 
reunião coletiva dos homens da aldeia. 

Embora Baldus assinale que algumas danças se realizam no in
terior da casa de moradia, isto não invalida seu caráter de espa
ço onde se desenvolvem atividades seculares. 

Ora, parece-nos que a casa de moradia referida por Baldus 
apresenta notável similaridade com aquelas, exercendo a mes· 
ma função, encontradas entre os Tupinambá e outros grupos 
Tupí_ Assim sendo, pode ser considerada tradicional e típica 
desses grupos, históricos e atuais (ver foto 5). 

São construídas, em determinadas épocas do ano, por grupos 
de famílias que as ocuparão, conduzidas pe los seus chefes. 
Por volta do mês de agosto, durante a parte da manha', os ho
mens cortam a madeira anteriormente escolhida, bem como as 
folhas de helicônia e palmeira, com as quais fazem o revesti· 
mento, e também a embira necessária para as amarrações da 
estrutura. Ao entardecer, transportam o material necessário 
para a aldeia. Entre quatro a cinco horas da tarde dão início 
à construção, fazendo os buracos no solo, onde serão fincados 
os esteios da casa. Estes constituem três alinhamentos longitu· 
dinais paralelos, eqüidistantes cerca de 2,75m. Cada alinha· 
menta apresenta igual quant idade de esteios, fincados a inter
ll'alos variáveis entre 3 a 4 metros. Os esteios extremos distam 
entre 1 a 1,30m dos demais, incluídos nos respectivos a linha
mentos. O central possui cerca de 3,80m de altura e ambos os 
laterais 1,60m, terminando todos em forquilha, sobre as quais 
são encaixados e amarrados os frechais e a cumeeira. Traves
sões são fixados aos frechais, un indo ambos os alinhamentos 
laterais de esteios ao alinhamento central. Sobre os travessões, 
duas . longarinas são amarradas ladeando o alinhamento de 
esteios centrais. Outras quatro longarinas ficam presas, duas a 
duas, logo abaixo da cumeeira, distando delas, ao chão, cerca 
de 3,20m de altura (ver prancha XXIX figs. A e 8). 

Varas flexíveis e compridas constituem os caibros que, finca
dos ao solo - entre os esteios laterais, a uma distância variável 
entre 30 e 50cm - devem ser fletidos e amarrados sobre os 
frechais e a cumee ira. Sobre tais caibros são presas as ripas. 
Tomando-se os lados maiores da construção, logo acima dos 
frechais, costu ma-se prender aos caibros, grampos de um metro 
de comprimento, a intervalos de cerca de um metro. As partes 
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Pr. XXVI 1 - A e B) Antiga casa-aldeia Tukâno. 
A) Planta baixa semi-el íptica - estrutura. 
B) Planta baixa semi-e l íptica -encaibramento. 
Apud Roth 1924:259 fig. 74 e pr. 61 B; Rei
chel·Dolmatott 1971:104/ 110. Croquis na es
cala 1:200. 
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Pr. XXVI I I - A ) A ntiga casa-aldeia Tukâno. 
A 1) Corte longitudinal. A2 ) Corte transversal. 
Apud Roth 1924:259 f ig. 74 e p r. 61 B; Rei· 
chel-Dolmatoff 1971 :104/11 O. Croquis na es
cala 1 :200. B) Antiga casa Tukâno. B1) Fa
chada lateral direita. B2) Fachada frontal 
(principal). Apud Roth 1924:259, f ig. 74 e pr. 
61 B. Decoração: apud Koch-Grünberg 1909/ 
10. Porta: apud B.G. Ribei ro 1980ms. Croqu is 
na escala 1 :200. 
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Pr. XXVI 1 - A e 8) Antiga casa-aldeia Tukãno. 
A) Planta ba ixa semi-i!I íptica - estrutura. 
B) Planta baixa semi-i! I íptica -encaibramento. 
Apud Roth 1924:259 fig. 74 e pr. 61B; Rei· 
chel-Dolmatoff 1971 :104/110. Croquis na es· 
cal a 1 :200. 

A1 

B1 

Pr. XXV 111 - A) Antiga casa-aldeia Tukâno. 
A 1) Corte longitudinal. A2) Corte transversal. 
Apud Roth 1924:259 fig. 74 e pr. 61 B; Rei
chel·Dolmatoff 1971 :104/110. Croquis na es
cala 1 :200. B) Antiga casa Tukâno. B1) Fa· 
chada lateral dire ita. B2) Fachada frontal 
(principal). Apud Roth 1924:259, fig. 74 e pr. 
61 B. Decoração: apud Koch-Grünberg 1909/ 
10. Porta: apud B.G. Ribeiro 1980ms. Croquis 
na escala 1 :200. 
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Foto 5 Interior da casa dos índios Asurinl, 
grupo Tup í do l garapé !piaçaba, médio rio 
X ingu. Observar a curvatura dos caibros e a 
forma de revestimento: Foto de Jacques Jan
goux 1979. 

Pr. XXIX - A) Casa Tapirapé. Planta baixa -
estrutura. 8) Planta baixa - encaibramento. 
Apud Baldus 1970: 144 figs . 10, 11; Wagley 
1977:54. Croquis na escala 1:200. 

1-<l\ 

A 

B 

L 
D.... 

83 



A 

84 

A1 

8 

81 

A2 

82 

Pr. XXX • A) Casa Tapirapé . A 1 l Corte longi· 
tudina1.·· A2) Corte transversal. Apud 8aldus 
1970 :114 figs. 10, 11 ; Wagley 1977:54, 202. 
Croqu is 1 :200. 8) Casa Tapi rapé. 81 l Fachada 
principal (frontal ). 82) Fachada lateral. /'.pud 
8aldus 1970:144 tis. 10, 11; Wagley 1977:54. 
Croquis na escala 1 :200. 

inferiores dos referidos grampos ficam livres para serem interl i
gadas por tiras torcidas de embira. O revestimento é colocado 
por cima da estrutura, prendendo-se, entre a cumeeira e as 
longarinas, os talos das folhas de helicônia. Suas extremidades 
pendentes passam sob a embira torcida, interligando as pontas 
inferiores dos grampos. Sobre as folhas de helicônia coloca-se 
uma camada de folhas de palmácea, amarradas entre si sobre a 
cumeeira. Outra camada de folhas de palmeira é presa entre 
os frechais e as ripas, sendo que suas extremidades pendentes 
tocam o solo. Nova camada de folhas de he licônia é então colo
cada. O fechamento da parte menor do retângulo é feito com 
as folhas de he licônia e palmeira em camadas superpostas, em 
posição perpendicular ao solo (ver prancha XXX figs . A-A1 , 

A·A2 , B-B1 e B-B2; e também prancha XIV fig. B). 

As moradias podem apresentar uma a três portas. Uma delas 
se situa na fachada de maior dimensão, voltada para a praça; e 
as outras duas são abertas, de preferência, nas fachadas mais 
estreitas, podendo sê-lo, entretanto, em qualquer outra facha

da. 

Aldeia e casa Jê: Xavante 

Os Xavante se organizavam em comunidades autônomas que 
ocupavam os respectivos territórios tribais situados em uma 
mesma região. A vida da comunidade era orientada segundo 
um ciclo anual em que as estadias na aldeia - durante os t raba
lhos de horticultura - e ram alternados com longos desloca
mentos, época em que construíam acampamentos sucessi
vos (Sá 1982:42-45, 72 e 90). 

As aldeias t radicionais t inham nomes próprios e eram levanta
das à margem de u m rio na conf luência com outro menor, a 
cerca de um qui lômetro da floresta de galeria, onde se local iza
vam as roças. 

Construídas sob a forma circular, com uma grande abertura 
vo ltada para o rio maior, as aldeias t inham um eixo de simetria 
ortogonal a esse rio. Cerca de vinte ou trinta casas de moradia 
definiam o círculo e abrigavam entre 150 e 250 pessoas, agru
padas de acordo com as regras de residência matrilocal e as 
alianças políticas vinculadas às linhagens patril ineares (Sá, 
1982:83-85 e 93). 

Segundo o ponto de vista de um observador colocado no centro 
da aldeia - sobre o eixo ortogonal ao rio maior, e de frente 
para o mesmo rio - , tem-se a seguinte orientação das habita· 
ções. A primeira casa sit uada no extremo esquerdo era chama
da ab 'rã, e a últ ima, localizada no extremo di reito, tinha o 
nome de ab'rãamo. _As habitações segui ntes, vizinhas a essas 
casas, eram designadas ab 'rãnhidona, e a casa situada ao meio 
do alinhamento circular de residências era denominada 'rinhtJ' 

'udu. Todas as outras casas de moradia, situadas em locais in· 
termediários, de ambos os lados do eixo de simetria da aldeia, 
eram chamadas 'ripatsiiupa (op. cit.: 87). 

No centro da aldeia (wará), destinado às reuniões da comuni
dade, estavam situados o ipredu - local onde se reuniam os 
homens adultos - , e o local de reuniões dos mais jovens, 
os ritey'wa, ambos ao redor da respectiva fogueira situada uma 
a cada lado do eixo de simetria. Ainda na warã, próximo à 
primeira ou à última habitaçã'o (conforme a classe de idade de 
seus componentes), estavam situadas as casas hõ, destinadas à 
reclusão dos rapazes (op. cít. : 86-88). · 

O espaço em volta das habitações era mantido limpo de vegeta
ção, originando uma área de circu lação que acompanhava a 
forma do alinhamento das residências. Por trás das càsas d is
tinguia-se um caminho secundário que era utilizado d urante 
o dia; e, à frente delas , uma área considerada principal de cir· 
culação na aldeia. Correspondia, também, ao espaço de t raba
lho reservado às mulheres. Aí preparavam os alimentos (em 
fornos subterrâneos), secavam o milho e o feijão e observavam 
as atividades dos outros moradores na aldeia (op. cit.:88-89) 
Situados entre a área principal de circulação e o centro da al
deia havia alguns pequenos postes com cestas, onde os índios 
guardavam cabaças com produtos da roça. 

O centro da aldeia se comunicava diretamente com um porto 
de banho. Outros caminhos radiais davam acesso às residências , 
e um terce iro levava ao local de reunião dos homens jovens. 

•Da principal área de circulação partiam caminhos de acesso às 
casas e às roças. Um deles ia dar no cemitério localizado próxi· 
mo à aldeia; outros, a lugares onde os homens confeccionavam 
máscaras e se pintavam para a participaçã'o em cerimoniais, que 
aí se realizavam parcialmente. Outros caminhos cruzavam estes, 
d irigindo-se a diferentes portos no·rio, correspondentes às várias 
classes de idade (op. cit. : 89). 

Existia um caminho mais largo ond~ eram realizadas as corri· 
das de toras de buriti d isputadas por metades cerimoniais for
madas pelas classes de idade. Esse cam inho ligava o buritizal 
ao centro da alde ia (Sá 1982:90). 

Os acampamentos acompanhavam a forma ci rcular da aldeia. 
Quando apenas homens excurs ionavam, tais abrigos não eram 
construídos. Nesse caso, os homens deitavam em círculo , com 
as pernas entrelaçadas e os pés voltados para o centro , onde 
acendiam uma fogue ira. Ao menor movimento de um dos 
integrantes , todos acord avam, atentos a uma provável ameaça 
(op. cit.: 92) . 

85 



Etenhore pré (= aldeia do morro vermelho ) é o nome Xavante 
da aldeia de São Marcos, onde foi realizada a pesquisa de 
Cristina Sá. Fica a 50m de distância da Missão Salesiana, 
localizadas ambas na reserva de São Marcos, município de 
Barra do Garças, Mato Grosso (C. Sá 1982:132). Em 1958, 
quando foi fundada, contava com 200 habitantes. Outros 
grupos Xavante, procedentes de diferentes comunidades, 
mudaram-se para São Marcos que, em 1962, passou a ter 
300 moradores; em 1965, 350 e, em 1969, 798, o que corres· 
pondia a 36,9% da população total Xavante. Entre 1975 e 
1977, a aldeia sofreu fracionamento quatro vezes, dando ori· 

86 gem às aldeias de Aparecida, Namucura, Auxiliadora e São Jo· 
sé, todas e las localizadas na mesma reserva de São Marcos 
(op. cit. : 126-127). Em 1981, quando da pesquisa de Cristina 
Sá, Etenhore pré contava com 608 habitantes morando em 
53 casas, enquanto toda a reserva tinha uma população de 
1.087 índios (Sá 1982:127). 

Etenhore pré - que conserva a forma circular tradicional 
mede cerca de 250m de diâmetro. Não está voltada para o rio, 
mas em direção à Missão. A circulação principal da aldeia apre· 
senta, em alguns trechos, cerca de 15m de largura, e o espa
çamento entre as habitações é em torno de 6m. No centro 
da aldeia ·encontra-se um campo de futebol e um cruzeiro, 
ambos com iluminação elétrica, e três torneiras para o abas· 
tecimento d'água. Ao redor da aldeia existem árvores frutíferas 
e algumas plantações, seguindo-se, mais adiante, a vegetação do 
cerrado. 

Como a aldeia está voltada para a igreja da Missã'o - onde atual· 
mente se localizam o internato das meninas e o dos rapazes, 
este último acumulando as funções de casa de reclusão (ho) -, 
é nessa direção que estão também o eixo de simetria da aldeia, 
bem como as habitações consideradas a primeira e a última, do 
alinhamento de residencias. 

Etenhore pré apresenta hoje um crescimento que tende a se 
processar para dentro e para fora de alinhamentos de residên· 
cias ordenados em forma de anéis concêntricos, tendo ao centro 
o warã, lugar público masculino onde se desenvolvem as ceri· 
mônias tradicionais. A aldeia é cercada por uma área de planta· 
ção de árvores frutíferas e cortada por vários caminhos que 
ligam o centro à circulação principal da aldeia. Outros cami· 
nhos vão dar nas roças e, outros ainda, se perdem no cerrado 
ou chegam ao cemitério situado a cerca de 50m da perife· 
ria da aldeia. Existem também aqueles que terminam no rio, 
onde há separação entre portos para banho de homens, mulhe· 
res e criançàs, bem como locais para abastecimento d'água. 

Os participantes de corridas de toras de buriti têm, atualmente, 
acesso à a ldeia através do e ixo de simetria ortogonal à ig reja 
da Missão. O acesso a locais de banho, à clareira onde os ho· 
mens confeccionam máscaras e artesanato - situada do· outro 
lado do rio -, é feito pelo tradicional eixo de simetria ortogo
nal ao rio, que também orienta os rituais de que participam as 
duas metades cerimoniais (Sá 1982: 132-135). Os homens ma
duros se reúnem próximo ao cruzeiro localizado no centro da 
aldeia, e os jovens fazem-no em um local afastado. Mulheres e 
crianças dispostas em círculo, a uma distância relativa, podem 
eventualmente assistir às reuniões (op. cit.: 134-135) (ver pran
cha XXXI) . 

A casa tradicional ('ri) era ci rcular, com cobertura em cúpula, 
e abrigava uma família extensa matrilocal. No caso de casa
mento po ligamico, quando as mulheres não eram irmãs, era a 
primeira que abrigava a segunda esposa em sua casa, onde pas· 
sava a cooperar economicamente com o novo grupo doméstico. 

Uma nova casa 'ri era construída em substituição à antiga, 
quando esta se deteriorava ou quando o grupo doméstico se frag
mentava. Participavam de sua construção - os adultos que nela 
iam morar -, o que ocorria durante a estação seca. Os maridos 
mais jovens cortavam a madeira, preparavam a estrutura de sus
tentação e as divisórias internas; as mulheres efetuavam a estru· 
tura de vedação e o revestimento. · 

Inicialmente, fincava-se no chão um esteio de 5 a 6m de al
tura, que marcava o centro da construção. Vários outros es
teios maiores e mais finos (cerca de 15cm de diâmetro) eram 
fincados ao redor do esteio cent ral , distando dele 3,50 ou 
3,80m, mantendo entre si cerca de meio metro de intervalo. 
Esses esteios laterais deveriam ser flexíveis, posto que eram fie· 
tidos para dentro do pequeno círculo e amarrados entre si ao 
centro, a cerca de 4,50m de altura, formando uma cúpula de 
7,50m de diâmetro na base. Após essa amarração, o esteio cen· 
trai podia ser retirado para obterem espaço interno desimpedi· 
do de esteios, sem que ocorressem danos na estabilidade da 
construção. 

A estrutura de vedação era efetuada com taquaras colocadas na 
horizontal (ripas) e amarradas aos esteios na superfície externa 
da estrutura de sustentação; serviam também para a fixação do 
revestimento· em folhas de palmeira. Estas eram colocadas na 
vertical sobre cada ripa, onde eram dobradas para dentro da 
construção e amarradas ·à ripa imediatamente inferi9r. 

Uma única entrada era aberta para o interior da aldeia. Tinha 
pouca altura, o que obrigava os moradores a se curvarem para 
nela penetrar. Durante a noite, ou na ausência da família, essa 

entrada era fechada por uma porta de folhas de palmeira entre
laçadas (Sá 1982:102-104) (ve r prancha XXXII). 

Os índios efetuavam alguns buracos no revestimento para 
maior penetração de luz solar no interior d as casas, e também 
para olhar o exterior, sem p recisarem delas sair. 

À exceção da aldeia Etenhore pré, Cristina Sá ainda encontro u 
casas 'ri entre os Xavante. Nessa aldeia, a maioria das const ru· 
ções era de planta baixa retangula r ou poligonal de seis a oito 
lados. Esta última forma foi sugerida pelos missionários a par· 
tir de depósitos edificados em alvenaria e palha ent re 1972 e 
1973, e que foram transformadas em dormitó rios para rapazes 
Xavante internos no colégio da Missão, substituindo as t radi· 
cionais construções hõ, anteriormente referidas. Os índios ado· 
taram a forma de planta baixa, mas preservaram a tecnologia de 
const rução em madei ra e folhas de palmeira, com as necessárias 
divisões inte rnas (op. ci t .: 160). 

Cristina Sá contou 53 casas em Etenhore pré, das quais duas 
tinham planta baixa retangula r, e 51 eram de forma po ligonal. 
Encontrou ainda 29 out ras construções dive rsas, fo ra da aldeia: 
uma casa de hóspedes, a lguns depósitos e coberturas sem pare· 
de, de planta baixa retangular; uma escola de planta baixa 
poligonal; além de vários galinheiros constru (dos sob a forma 
tradicional da antiga 'ri, sendo que alguns apresentavam cercas 
para manter as aves no local (op. cit. : 161 ). 

Quase todas as moradias atuais possuem duas portas, porém a 
mais utilizada é a que se comunica com o centro da aldeia. A 
outra é usada para trabalhos domésticos, dá acesso aos gali
nheiros, aos depósitos e ao lixo que se acumula na periferia. 

As casas de planta baixa poligonal são irregulares e algumas ve· 
zes são poligonais mistas de segmentos de retas e de curvas. O 
diâmetro é também variável, em torno de àm, e a altura de 
5m oo centro, onde o esteio central permanece para sustentar 
a cobertura efetuada em quantidade de águas igual ao número 
de lados. 

A estrutura de sustentação é constitu ída de esteio cent ral com 
cerca de 6m de altura, e seis ou o ito este ios laterais de apro
ximadamente 3m de altura, colocados nos vértices do pol í
gono, afastado cerca de 4m do esteio centra l. Os fechais são 
apoiados sobre os esteios laterais e, na confluência destes, 
espigões se unem ao esteio central. Igual quantidade de mãos
francesas encaixadas e pregadas no esteio certtral ajudam a 
sustentar os espigões. Os caibros são pregados sobre os espi
gões e frechais e, sobre eles, as ripas, onde serão p resas, pelo 
processo tradicional, as folhas de palmeira. 

As paredes recebem uma estrutura de vedação independente 
daquela efetuada na cobertura. Entre os este ios .late rais são 

fincados no chão esteios mais finos que, apoiados ou prega
dos nos frechais, são presos entre si por ripas horizontais, que 
recebem o revestimento em folhas de palmeira (ver prancha 
XXXII I). . 

Toda a construção é efetuada pelos homens, e as mulheres 
apenas socam o barro para elevar o piso interno acima d o nível 
da aldeia. i; também tarefa feminina colocar a palha nas tradi· 
cionais divisórias internas cujas est rut uras são executadas pelos 
homens. 

Os acessos possuem, atualmente, esquadrias com portas f ixadas 
por dobradiças de metal e t rincos. Algumas possuem trancas de 
madei ra e são também fechadas a cadeados. Ocorre também a 
presença de janelas f ixadas à maneira das portas, e coexistem 
com as pequenas aberturas efetuadas na palha, encontradas nas 
casas (op. cit.: 163). 

Atualmente já não exist em acampamentos, posto que as exçur· 
sões se tornaram cada vez mais raras. As prát icas de caça e co· 
leta, como meio de subsistência, vêm sendo substituídas pela 
agricultura e pela c riação de gad o e animais do mésticos (Sá 
1982 :55-57 ). 

CONCLUSÃO 

Resultou impraticável a tentat iva de esboçar uma tipologia das 
aldeias e casas indígenas segundo um critério único, o u crité· 
rios complementares, tais .como: famíl ias lingü ísticas, áreas 
geo·ecológicas ou áreas culturais. A constante observada refere
se a: 1) presença da casa-aldeia, abrigando um grupo local ou 
,sib (Tukãno, Marúbo, Mayorúna) ou aldeia-casa (Yanoáma) 
apenas na região amazônica; 2) aldeia ci rcu lar, re lacionando-se, 
provavelmente, à visão idea lizada dos grupos Jê sobre suas 
próprias estruturas sociais, conforme Lévi-Strauss ( 1958: 133/ 
145). Essa forma de aldeia encontra-se tanto entre os Jê (Xa· 
vante, Kayapó, Timbíra) como os macro-Jê (Borôro). Esse 
critério tampouco pode ser generalizado, uma vez q ue a aldeia 
ci rcular ocorre t ambém no alto Xingu, sem idênt icas vincula· 
ções na esfera d o social. E deixa de estar presente ent re os 
Karajá, igualmente macro-Jê. Neste caso, co mo no dos Omágua 
- os únicos a oferecerem exemplos claros de a ldeias lineares -
elas parecem ligar-se a fatores ecológicos e econômicos: o ali· 
nhamento ao longo dos rios Araguaia e Amazonas, respectiva· 
mente. Alguns aspectos da o rganização social Karajá, porém, 
explic~m igualmente a formél linear da aldeia. 

A forma da casa tampouco permite a ut ilização de um critério 
classificatório abrangente. Encontramos casas de planta ci rcu
lar entre os Xavante e Jê, de uma maneira geral; casas de plant a 
retangular entre os grupos Tupí, mas também ent re os Karajá 
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Pr. XXXI . Aldeia Xavante "Etenhore pré". 
Posto Indígena São Marcos, Reserva domes· 
mo nome, Mato Grosso (em 1981 ). Apud Cris· 
tina Sá 1982:143 fig. 144. Croquis na escala 
1:5000. 

b. • 
--·-;. 

o . 
o • 

+ 

.. 
• o 

. . 

Pr. XXX II· Casa Xavante. Planta baixa circu
lar - estrutura. Planta baixa ci rcu lar - encai
bramento. Corte. Fachada. ApudSá 1981:102/ 
104. Croquis na escala 1 :200. 
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Pr. XXXIII • Casa Xavante. Planta baixa poli· 
gonal - estrutura, Planta baixa poligonal - en· 
caibramento. Corte. Fachada. Apud Sá 1981: 
161/164. Croquis na escala 1:200. · 

vários outros. A planta el íptica ou semi-el íptica ocorre entre 
e s alto-xinguanos, os Tiriyó (grupo Karib), entre outros; e a 
~lanta poligonal entre os Marúbo e Mayorúna (grupo Pano). 

As mudanças no estilo tradicional, defin ido pela· planta baixa 
e a forma da cobertura, são inúmeras. A tabela V mostra as 
variantes encontradas em trabalho de campo (alto Xingu e 
Karajá) e na bibliografia consu ltada. Dentre as "casas tradicio
nais'; predominam as de planta retangular e cobertura em abó
bada (3 tipos de casas num tota l de 13). No caso das estruturas 
modificadas ("casas atuais"), prevalecem, também, as de planta 
retangular e cobertura de duas águas (6 num total de 16). Isto 
se deve certamente a influências externas. 

Como não podia deixar de se r, a casa e a aldeia ind ígena pro· 
curam atender às necessidades básicas de vida comunitária e à 
observância de características locais: topografia, clima e mate· 
riais de construção disponíveis. Os espaços, interior e exterior, 
são economicamente conceb idos para funções específicas. A 
casa tradicional (e mesmo a atual) tem, geralmente, um pé 

direito alto, o que torna o interior da construção agradave l
mente ventilado e permite a e levação da fumaça do nível onde 
estão as pessoas. A entrada, com pouca altura, dificulta o aces· 
so de inimigos - vivos ou mortos - e de entidades maléficas. 
E ajuda a manter a escuridão interior, necessária para afastar os 
insetos, que constituem a grande praga d os t rópicos. Quando 
necessário, faz-se uma abertura para a iluminação diurna. 

Nas casas e aldeias indígenas, a noção de áreas públ icas e pri va· 
das, femininas e masculinas, seculares e cerimoniais, é generali
zada. Ocorrem também construções periféricas, complementa· 
res à moradia em suas funções. Uma das edificações importan· 91 

tes é a casa-dos-homens, ocupando um lugar central em rela-
ção à periferia. Nas grandes casas comunais, essa função cerimo· 
nial, coletiva e, geralmente, masculina, é exercida dentro do 
espaço da habitação. Por isso, entre outros motivos, a chama· 
mos casa-aldeia. Já o tipo Yanoáma pode ser denominado a l
deia-casa porque aí o espaço cerimonial é aberto, embora tam-
bém interior. 

TABELA V 

Grupos lnd ígenas 

Alto Xingu (•) 
Karajá 
Marúbo 
Mayorúna 
Omágua (tl 
Tapirapé 
Tiriyó (u) 

Tupinambá (tl 
Tukàno 
Xavante (•••) 
Yanoáma 

Totais 

FR EOÜENCIA DOS TIPOS DE HAB ITAÇÃO ABORDADOS 

Casas Tradicionais 

Forma da planta baixa e tipo de cobertura segundo a secção reta e o n<? de águas 

Circular Elíptica Semi·el íptica Retangular Poligonal 
- ------
Cupular Cônica Asa de Cesto Côn ica Ogiv~I Cônica Ogival Abqbada 6 Aguas 10 Aguas 

2 

2 2 o 3 

(tl Grupos extintos. 

Total 

2 

1 
1 
2 

13 

(•) A forma padrão da casa alto xinguana é idêntica entre os grupos Tup l {Awetí e Kamayurá), Aruak (Mehináku, Waurá e Yawalapitíl, Karib 
{Kalapálo, K uikúro, Matipuhy, Nahukwá1 e Txikão). e Trumái {Trumái), que habitam ao sul do Parque Nacional do Xingu. 

(o) Parece que a habitação tradicional Tiriyó era a circular cupular e a semi-elíptica ogival ; Frikel 1973:24. 
( .. •) As casas ant igas de outros grupos Jê, como Xikrin (tribo Kayapó), Krahó e Apinayé (tribos Timbíra) tinham também a planta baixa circu lar. 



Casas Atuais ( • ** • l 

Forma da planta baixa e tipo de cobertura segundo a secção reta e o n<? de águas 

Grupos Indígenas Circular Elíptica Semi-elíptica Retangu lar Poligonal Quadrada Total 

Cupular Cônica Asa de Cesto Cônica Ogival Cônica Ogival Abobada 2 Águas 6 Águas 8 Águas 4 Águas 

Karajá 
Marúbo 
Tapirapé 
Tiriyó 
Tukâno 

92 Xavante 

Totais o 

3 

3 o o o 

2 2 
2 2 
1 1 
2 8 
2 2 

1 2 

6 2 16 

( ** **) Os grupos indígenas aqui relacionados admitiram outras formas de moradia junto àquelas tradicionalmente conhecidas; entretanto, os Karajá, 
os Tapirapé e os Tukâno substituíram as antigas formas por estas atuais. Os alto Xinguanos, os Mayorúna e os Yanoáma, excluldos desta ta
bela, mantêm inalteradas as respectivas formas padrão de moradia. 

Entre a aldeia e arredores e, internamente, na aldeia, observa-se 
uma divisão de espaços, os quais, delimitados pela rede de tri· 
lhas e caminhos, servem a finalidades distintas. Caminhos es· 
treitos oferecem certa proteção contra a chuva e o sol e pro· 
porcionam uma sensação de privacidade para os que neles cir· 
culam. É o caso do caminho entre o bananal e o alinhamento 
de casas da aldeia linear Karajá; ou das trilhas que circundam 
a aldeia circular no alto Xingu. 

Estabelece-se também uma gradualidade entre vivos e mortos 
denotada pelas várias localizações dos cemitérios. Num extre· 
mo se situam os Tupinambá e outros grupos Tupí, que enter· 
ram os mortos dentro de casa; no outro, os Karajá, que têm 
cemitérios contíguos à aldeia; e, como termo médio, os alto· 
xinguanos, que enterram na praça central. 

Nas casas de moradia, as entradas anterior e posterior corres· 
pondem a espaços com funções específicas, decorrentes da 
divisão sexual de áreas e do conceito de espaço público e priva· 
do. Assim, as áreas de domínio masculino - abertas aos visi· 
tantes - são aquelas situadas à entrada principal da casa. As 
áreas de domínio feminino se localizam em setores mais res· 
guardados. 

No plano de interação entre aldeia e meio ambiente, percebe-se 
que, na escolha dos locais para a implantação do casario tem
se em vista a proteção contra as enchentes, os ventos e os ini· 
migos; a aproximação das fontes d'água e das vias f luviais de 
transporte, no caso dos grupos canoeiros. ,, 

As formas habitacionais são leves, de fácil construção e razoável 
durabilidade. As construções se fundem com o local, a.come· 

çar pela matéria-prima empregada, idéntica em tom e textura 
ao ambiente em que se assenta. Entretanto, a aldeia como um 
todo, ao mesmo tempo se articula e contrasta com o ambiente, 
estabelecendo a oposição cultura/natureza. A primeira, corres· 
pondendo aos espaços humanizados; a segunda, àqueles natu· 
rais e da sobrenatureza. 
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Glossário da Habitacão 
I 

Hamilton Botelho Malhano 

ABÓBADA. Teto côncavo. 1 l. .. DE BERÇO. Teto formado pelo deslo· 
carnento de uma semi-circunferência. 2) ... OGIVAL. Gerada por um arco 
ogival (ver: OGIVA, ZIMBÓRIO). 

ABÓBADA DE BERÇO 

., 
,.. \ \----- - ----1-....;..:,....::;. 

' 1 ' . 

ABÓBADA OGIVAL 

~DOBE. Paralelepípedo de barro cru que nisso difere do tijolo. 
AGUA. Plano inclinado da cobertura por onde escoam as águas da chu· 
va. 

ALDEIA-CASA. Unidades residenciais unidas por uma cobertura co
mum com centro cerimonial central descoberto. 
ALVENARIA. Disposição de tij o los formando parede. 
AMARRAÇÃO. Disposição dos materiais de construção de modo a for
mar um todo unido e estável. 

ARCO. Elemento estrutural curvo, quase sempre com a convexidade 
voltada para cima, que construtivamente cobre um vtío, suportando car
gas. 1 l. .. ASA DE CESTO. Aquele que possui nascenças em n fveis dife· 
rentes. 2) ... OGIVAL. Formado por duas curvas tangentes às faces inter
nas dos pés direitos e que se interceptam ao alto, formando vértice. 

Q 
ARCO 

A 

C2 

~ 

LA;i 
ARCO ASA OE CESTO ARCO ASA DE CESTO 

ARCO OGIVAL 

ARESTA. linha formada pela intersecção de dois planos. 
BALANÇO. Saliência ou corpo avançado, cuja projeção horiiontal está 
fora do perímetro determinado pelos elementos de sustentação da cons· . 
trução. 

BÁSCULA. Basculante. Elemento arquitetônico; t ipo de janela, cujas 
partes componentes giram em torno de um eixo, abrindo vãos para ilu
minação e venti laça'o. 

BE 1 RA, BE 1 RADA, BE 1 RAL. Aba, borda, extremidade. Primeira fiada 
do revestimento de uma cobertura que faz saliência sobre o prumo da 
parede externa de uma construçtío. 

CAIBRO. Peça inclinada de madeira que, apoiada simultaneamente na 
cumeeira, na terça e no frechal, sustenta as ripas da cobertura. 
CASA-ALDEIA. Unidade de residência que abriga um grupo local, aten
dendo simultaneamente à atualizaçtío de funç1les diversas, entre as quais 
a concernente ao desempenho de rituais. 

CONTRAVENTAMENTO. Estrutura auxi liar organizada para resistir a 
solicitações de esforços extras na construça'o. 
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CUME E, RA. Peça horizontal de madeira colocada na parte mais alta da 
estrutura de cobertura. 
ESPIGÃO. Peça inclinada de madeira que determina o encontro de duas 
águas da cobertura. Nome da aresta formada por esse encontro. 
ESTACA. Pau aguçado que se crava no chão ou em qualquer lugar com 
diversas finalidades. 
ESTEIO. Peça de madeira fincada verticalmente na terra para sustentar 
frechais, terças e cumeeiras. CENTRAL. Colocado ao centro da constru· 
ção. LATERAL ou PER/Fí!RICO. Colocado em volta do centro da 
construção. UMBRAL. Esteio que define o acesso ao interior da cons
trução. EM FORQUILHA. Esteio com duas pontas destinado a alojar 
outras peças. 
FIADA. Nome da fileira horizontal de material de construção, de altura 
idêntica à de outras similares, disposta no sentido do comprimento. 
FRECHAL. Peça horizontal de madeira que, apoiada ao longo de uma 
parede ou sobre esteios, recebe ou distribui uniformemente o peso da 
estrutura de cobertura (caibros e ripas) e do revestimento da mesma. 
GRAMPO. Peça de madeira usada para comprimir ou esticar outras 
peças do mesmo ou de outro material. 
HE LICONIA. Gênero de plantas da fam flia das Musaceae. Espécie prin
cipal H. bihai (bananeira do mato). 
LONGARINA. Peça horizontal de madeira que, colocada no sentido 
longitudinal da construção, serve para travar esteios e/ou travessões. 
LONGITUDINAL. Sentido da maior dimensão da construção. 
MÃO FRANCESA. Escora; elemento estrutural; peça inclinada de ma
deira, geralmente apoiada num esteio, que serve para diminuir algum 
vão da viga. t um tipo de contraventamento. 
NASCENÇA. Ponto de partida de um arco. 
OGIVA. Perfil formado por dois arcos de circunferência que se cruzam 

ESPIGÓES 
---- · ~--· 

CAIBROS 

FRECHAL 

!,_ONGARINA 

ESTEIOS UMBRAIS 

ESTEIOS INT!RNEOIÁRI 

de acordo com certo ângulo. 
OMBREIRA. Umbral. Vãos de portas ou janelas. 
ORIENTAÇÃO. Posição de uma construçã'o em relação aos quatro pon. 
tos cardeais. t usado também como referência a um acidente geográfico. 
ORTOGONAL. Cruzamento perpendicular de duas linhas formando ân
gulos retos. 
PONTO. Altura máxima de uma cobertura. 
PALIÇADA. Conjunto de 'estacas fincadas no solo com o objetivo de 
defesa. 
PAU-A-P IQUE. Nome de um tipo de taipa em que as paredes possuem· 
armação de varas, verticais e horizontais, cruzadas alternadamente do 
lado de dentro e de fora. Essa grade fixada sob o frechal é preenchida 
de barro. 
RIPA. Sarrafo. Qualquer peça de madeira fina, estreita e comprida, usa
da na horizontal em gradeamentos para taipas de mão ou para prender o 
revestimento das coberturas. 
TERÇA. Peça horizontal de madeira (e intermediária) colocada entre o 
frechal e a cumeeira, que auxilia a sustentação do madeirame da cober· 
tura (caibros e ripas). 
TRAVESSÃO. Peça horizontal de madeira que, colocada em sentido 
transversal da construção, se apóia sobre esteios opostos, travando-os. 
TRANSVERSAL. Sentido da menor dimensão da construção. 
UMBRAL (ver OMBREIRA). 
VERGA. Peça horizontal de madeira que fecha o vão da porta na parte 
superior, apoiando-se sobre as ombreiras ou esteios umbrais. 
VIGA. Todo elemento horizontal de madeira (frechal, terça, cumeeira, 
verga, longarina) que trabalha a flexão e transmite os esforços aos es· 
teios. 
ZIMBÓRIO. Parte mais alta e exterior de uma cúpula (ver ABÓBADA). 

PONTALETE 

AS 
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2 
EQUIPAMENTO 

DOMÉSTICO E DE 
TRABALHO 
Lúcia Hussak van Velthem 

O item "equipamento doméstico e de trabalho" compreende ele
mentos descritos nas várias categorias em que, tradicionalmente, 
se divide a cultura material de grupos tribais: trançados, tecela
gem, cerâmica, trabalhos em madeira e outros. Neste sentido, ele 
l]ão deve ser entendido como uma categoria específica, da mesma 
natureza das acima citadas; ou seja, um conjunto de artefatos 
caracterizados pela matéria-prima e a técnica de manufatura. 
No presente caso, utiliza-se um artifício de sistematização de 
dados, cujo critério classificatório único é a funcionalidade : o 
conjunto de utensílios que guarnece a casa indígena. Em vir· 
tude disso, o repertório de artefatos que o integra se caracteri
za por grande diversidade e complexidade, detectável não ape· 
nas em relação aos grupos tribais, como também em diferentes 
aldeias de uma mesma tribo e, ainda, de uma a outra casa. 

Determinar o que seja a tralha doméstica e de trabalho, a partir 
da matéria-prima empregada, não produz resultados satisfató
rios, como vimos. Semelhante critério englobaria todo o elenco 
de materiais de que se serve um grupo indígena para produzir 
seus artefatos - argila, fibras vegetais, madeira, frutos, ossos e 
dentes de animais, conchas - utilizados em separado ou conjun
tamente. A função do objeto é, como referi, o critério classifica
tório mais pertinente. Ainda assim, o uso doméstico não deve 
ser tomado em sentido restrito, compreendendo apenas os uten· 
sílios diretamente relacionados com a residência, mas sim de 
modo abrangente, devido ao fato desses implementos e objetos 
serem empregados em distintos lugares e afazeres. 

Wendell C. Bennett (1949:21) define tralha doméstica como o 
conjunto de objetos " ... relacionados com a casa e seu uso, 
mais que com outras atividades da cultura". Nestas circunstân
cias, considera artigos de "mobiliário" os seguintes : esteiras de 
dormir, cobertores, camas-plataforma, redes e todo o tipo de 
equipamento para dormir, inclusive o mosquiteiro, bancos e 
troncos de madeira, mesas e cadeiras, artigos para armazena
gem, lugar do fogo, fogões, abanos, lamparinas, instrumental 
para o processamento de mandioca, morteiros e pilões, escadas, 
berços, objetos para exterminar mosquitos, tambores para sina-
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