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Presentation 

"10(/ I!lh;;<.; lhe paim Df depouure oi (/n fl'OlllIiOIl thol Irl/! S(JOIl use of t/le 'jirau" (a p/mjárm (ais('d abol 'e lhe ground 011 sll/IS or 

reco/!,l1i:e fiO fimirs lO il,) m/t 'OIlce: for II 'hereos Virei') anc/ {)('m'er') fJulfd suspended from lhe m/ter')) (/fui oújerts like mor/aIS anel Iwmmocks. 

r!/{'ir n(',<,;(w)1' dto.', U'iifl/!, ul1c/wnging [ec/miques, lhe eflorl,) o! 11I0!1, 011 

til(' COllfffll}', ore f/{!I'o.\''iguided lJy flw oilll o/CO/1,)/(lfltl}' imf)!'OI 'ing lhe Xingum1(t house is (lfI iconlc house, (J primordial imuge o/a p/ace 

t/wir processes in t!w (ILWSl j(Jr fi {J('/ Ier wsull. " oI shelter, ([ lil'ing !)rrlClice of lhe age 0/(/ memof)' af protec(iOfJ. In it, 

Ife/mique O/u/ (Ir( ore unirerl in rm organic cOl1ceplion af spoce, lI'hose 

In ih Il!in! ('{lirioll, lhe ,, ('o') {/')· (/0 /Jm"iil" !)!'Oje('(, \\'lIi(II)('el\<; to in I'emil 'eness (flui sOfJhi ,)llcolion plOduce a p(-'flectfil uelli'een !1lwerla!s 

r/ocwnel1l 11l(' I'(JfÚJU') II 'a}'s oI/irin/!, in \I 'lIlcl1 IJm:iIiof/') /ire, ([fui theirfunctio/1s {/Iul/}/'(}\ 'i(/ccoflljón, as in Ihecaseof lhe l'entilwio/1 

ef1(omW''i,''iIll)!, (fI!1hmfJo/(Jf!,icol (IIul sociolo/!,ical dU/wll"iions (Uul slirs in lhe roollhm e\hausllhe ,..,"10/(' pro(/ured O)' jlres, 

o/)'ie/"l'inJ.: (1IjJNf'1l1 'i('(/I('') /)elll '('en (CtriIOf) ', hOUSe(ffld O{J/eCI, !)fe'WflIS 

(f (llJÍcol ('wm!)le oI (/fI (~Of(1 IJra::ilian ("rel/ing, lhe /r(u!ilioflO! I\(:~ do nOf preseIH Ihi" ofchileClllre for ir" ·'e.wlic" I'alue or as on 

/lUIi/!,efWll'i hOU,>('o!lhe Iwo!,les oflhe Xmiollo! ,\in/!,u I)ar"-, "ipenficolly oflenl(f(il 'e ..,o/wion for Oll!' "iocier)', llwl is currently seeking 10 redcjlnc 

I/IOS(' lO iw jOllf1(J 111 Aamo}w"lÍ and J\lIikllro IH/OMe,..,. ils paradigms due 10 fi le groll /ing pressurc on lhe carrll 's resources 

I hrou;:h til(' ')del/ion Im'wmed Ú} lhe curatur ,lfilton Gumn, 

!Jhu/()j!,m!J!wf: (lflllirol)O!o/!,isl, fIIul awhor ol l/wse imuges, \\'e efllel' til(' 

cu{lUm{ Wlil 'C'fV-' oj Ihe)(' 1\1'0 ellmic t;;mufl') for \I 'hOIfl lhe IlOu')e is (J 

júntiomenlOl "i!)(f( (', o s/rutWre IluII is oUÍI 'e in lhe org([fli::miofl o/cloil)' 

(/fui f!,rou/) lij(', Ilw plw/Ographs, loken in 1978, con')lilUl(' (/11 imf}or!o/1/ 

(/OCUffWfllfJliof/, !or Ilwy )hO\\' irarliúorw/ a"pett" o/,Xinf;U(!fl(l cU/lUre in 

l)fm /ú Ps 11/(11 !)wda(u / floser con lO('{ Iriih úm::iliofl nalional cU /IUre. 

lhe Inl !l'rif/Nl /))' ('orlos ! (/uSIO, an (Ill1hrupo/(Jgi,)1 \\'ho Iw ., (/el'O/e(/ 

his (oreer tu Ille swrl)' oIllle J\lIikuru, presems (f hi,)lOrfco! dimen ... iun 

coused Ú-" lhe presenl mudelofcil'ili::otjo/l. "Olher, lI'e (Ire being inl'ired 

10 CO"'~\' 0(1/ 011 oppOrfUf1(' rel'ie\l ' of \'{I/ues rc!{ording lhe hOllses (fluI 

cilies li /C uui{(/, Ú}' ()usefving i!w.se COl1SlfUUiolls Ih(J/, during the course 

of /lu:,ir hislOf)', 11OI'e flchielw l a simplijlcatiun I/Uil is lhe resull of a 

perleu lec/mim/ maslff)' 0\ '('f' o\'(liloúle f1/{/{eriols 

7hi" exhiúilfon is lhe cefeúmlion ol (J cullUre Ihroug/l ils spoces of 

cOf1l 'il'ialil)', in order lO a.,sure fI (/n/wn()red po c; ilion in nalional (!fui 

if1lemaúonal socieiy as lhe lil 'fng memOl)' of lhe !undamel1lal hislOr}' 

of lhe knoll'!edge col1quered lJy Ille \I 'ork olnum. 

of Ura::i/'s lenirorial occupalÍol1 rluring fhe pre dfsl'Ol'efy period, \I 'hose Diallmr!o LalOrmca 

spOlia! orgrmi.:otion is practiced la Ihis dar in lhe , l/lO Xfngu, I hrough lechnica/ Direcror 

fI II 'e (f re a/J!e 10 access lhe CUSIOf1/ S, needs and ,s)'mb%gies presem in 

li!'in); ,m(/i/ions sueli as IJw rites ol lhe QuorufJ, lhe J(lI'(If-; Garne muJ 

f1WI'I'ioíW. 11(' U11I ([Iso rccognize /il'ing memories illcu/pomled imo 

bmziliall cU{lUm/ realil)', in (m encoumer Ivith ourO\vn origins, tluv ugJl . \ /OUII U IJL(, I UW'/W IIIII/wnu/'I lfi'l/JrU/ (//' lo /W/J//(J(lon !wmOIl(J /11/('11/)\\/(('\ 

IlIe orgonizmiof/ oI SI}(fces sucll os lhe kil chen lHlck)'ord, úesirfes Ille Id, 1'!((Of /'('('(1. W151/IJ751- {J 12 



Apresentação 

''{ es/e é o ponto de pOr/ida de uma ('!'oll/frio flue já 11(10 reconheceró nossa realidad!:' ( ultur<.d , num encon lro CO I11 1:1 prôp ri é.1 origem, 

limires ao seu (lI'unço; pOis se o póssaro 0(1 o castor conStroem seu (1 11'(:1\ és da o r gJniIéH.:Jo de espaços como cot inha-quintal , além do 

ninho OLl choça com técnicas inmriríreis que lhes dito o instinto de uso de ji !'all (' olJj('IOS C0 l11 0 pilão e n~fle. 

sua e~fJécie, de formo inl'ersa, o homem orienw .'iempre seus esforço,') 

\';son(/o (111/(1 cons lOnte supemçiio em seus procedimelllO,) t\ casa \ingLli:lna é urna c,JSa ícone, i IllJgenl prirnorclié,l de J!)rigo, 

!lO {JUsta de um destino m el/lOl'. .. · pniti ca vi\ (I ([ ,J nw môriJ mil enar de prol eçJo. Nelel. lécninl e <.I!'( C se 

unem numa concepçJo orgJnic<J d(j e!:> paço, cuja engen hosidade e 

O projeto Casas do Brasil. dediuJdo d documentdr os cli\ersos modos sofjs ti caCi<lO reSUlldnl nu perfeiw <.Ide( ILIaCi<lO (los muwriais ús sua s 

de morar do brasil(~iro, cnglobé:Hldo as dimensões un tropolúgin l (' funções, propiciando confon o, como no caso de um (J fend,1 superi or, 

soç iológica e ol)Seni:Ln<lo dife ren tes esca las entre território, casa e que permite íJ \ (.II<lO da fu maça produ /ida pel,ls fogueinls. 

ohj elo, trai em SLIa tercein:1 ediCidO um c\em pl ar t ípi co de 

hi.lbita CiJO lm:lsil eir<.1 primordi al, a UIS,! indígena tradi c ion al dos Não aprese nli:nnos est tl tlrquitetur'é.l com e\oli sl11o ou como solu CiJo 

po vos do h.lrqul' N,L('io ll ,Ll el o Xingu, mai s es pec ifi ca men te das alternati\'a ]}<JI'(i nOSSi:L soc iediH.le, que hoj e I>usca redelini Ciües de 

ald eias J\ama) u n.í e J\uik ul'o. seus paradigmas <!p\ido ús limiwçües de recu rsos e energia 

necesstÍrios Ú IllUnU lC nCiJO do (i lualmod(,[o de ti\ ilização. 'f cmos aqu i 

Atnnés do recorte <.tprese ntaclo pelo cu rador 1\ 1 illOn Cura n. um com i lC para urna oportuna re\ isão de n dores das casas e <.: idtldes 

fotóg r<'lfo (.I utor das image ns e antropólogo, en tramos no uni\erso que construímos, obsenando estas cons truções que conquista rJIll, 

cu ltural destas duas elniél s em qu e a <.:asa su rge <.:omo espaço ,lO longo de SW.I histcJria, uma si mplifiGlçJo fruto ele e\ tremo elomínio 

lundalll ental, cs lrUlUril ativa na org<'1I1i!'ICiJo do cOlidiano e do téc nico sobre os nHIICriais di sponíveis. 

g rupo de CO ll ví\ io. As fotos, rCi.di/i.Hl i.ls em 1978, constituem 

importante documentaCiilo por apresenwrem tlspectos tradicionais da l:sta e.\ posiCi<lOé <.1 celelm::lç<lo ele uma cul tul'i.I i.l tra\és dos seus cSIJaCioS 

cu llUru \ inguana cm práticas tlnter iores ,I um{i maior apro\illlJCião de comí\ io, \ isando ao seu posicionamento digno na sociedade 

com a cultura nacional . na<.:ional e mundial, como memória \ i\'(I ela história fundamental do 

conhecimento conquislé.lelo pelo tn dndho el os homens. 

o te \1O el e CHios FmlslO, atllropólogo dedi cado ao estudo sobre 

os KuilüJI'O, apresenta () d imen são hi s[(J rica el el OCUIW ção do Ciof1cor{o L%rroco 

territóri o Ilrasi lei ro pré-desco bri rn e 11 10, cuja organizelção eS jJ i.1c ii:1I Diretor lécnico 

é prati cada até os d ias de hoje no A lt o Xingu. Por meio dela 

(Icessa mos háhitos, necessidades e simbologias presentes em 

tradições \i\-as, (;01110 os ritos Quarup, o Jogo <lo Ja\'Jri e o casa mento. ' I 'l()U 1111 lJt '(', I U~WII(' IIIIII/onu('/. 1I/~fOr/(/ rll' la lU/In/miem hUlllo!la, 11Imw" Im', 

Podemos lambém reconhece r mcmóri éJs v ivas inco rporadas em Id IÚIOrLnu, JIJ·15/11J7jf- (J (2 



It is most certainly a xinguano house 

"Besides lhe flute house our vil/age hael f ouneen houses; Ihere 

Il'ere also IWO buildings underconslruclion, one ofwllich, Ihat 

was almosl jinished, was alreaely being used as a home. 7/Je 

overol/ impression Il'as one ofgreat plenty" 7his descriplion 

ofaxinguemo vil/age Il'as made by the Cerman e(/lI1ologisl 

Karl von den Sleinen, lhe jirsl /O wrile about lhe Alio Xingu 

Indians, afieI' underlaking Iwo expedilions /O I/le region in 

188~ and 1887. II is notable Ihal, more Ihan a cenlU/y lalel; 

Il'e slil/llOve lhe privilege of observing I/le same vil/age layout, 

IIJe some use of space, lhe same building lechniques and (/le 

some arc/lilecwral designo 

li xinguemo vil/age is consliwled by a succession of concenlric 

circles IvllOse ceMer is lhe men 's house, where lhe sacred 

jlules are kepl, and which Ivomen are f orbidelen /O see. 1I is 

jiom Ihis poinl (/101 lhe circles (/101 shape lhe village piem 

radiale OUI: lhe rilual plaza, an intermediale space andjinal/y 

lhe circle of 110uses 11101 circumscribe public space. Ilowevel; 

lhe houses cannol be elescribeel as a elomeslic, family space 

beca use 1/1ey are jiJl/y inlegroled ifllo ritual life. 

Their oblong slwpe lI/il/llWO doors, one at lhe fronl and anolher 

01 lhe back, correspond /O an inlemal division ifllo pans Ihal 

are, /O a grealer or lesser degree, public OI' visible. hom lhe 

110use piem we can see Ihal il is formed bya cenlral leclangle, 

with MO juxlaposed semicircles at each enel. 7he laller 

conslilule (/Je nuclearfamilies' area, Ivhere lhe hammocks are 

placed and lighl barely penelrales. 7/lis is lhe place for privale 

cOf1llersalion, sleep and elreams, lo which only dwel/els usual/y 

have access, II/ilh lhe exceplion of IIJe shaman II/hen he goes 

lo cure a il/ person. 

7he semicircles are hierorchical/y olganized, with lhe jiol1l 

rigilt side reserved f or lhe family Df lhe 11Ouse's owner During 

riluals, when singers anel dancers go ji"om 110use lo 11Ouse, 

circulaling inside (/Jem, (/JeY musl move in an anli·c/ock ll'ise 

direclion, 50 as /O pass by lhe owner 's hammock jirsr. 

The rectangle is divided in /O filiO areas: lhe fronlal one, II/here 

visilOrs are receiveel and f ood is offered, and lhe real' area, 

COl1laining lhe kilcllen, whose main implements are lhe 

manioc toasler (10 make beiju) and eanhe/1lvare pOIS (10 cook 

fisll). 7/Je back door opens oul on/O a yard bordering on lhe 

cul-over land. Only elwel/els OI' close relalives can move freely 

in Illis area, oul o[ siglll of II10se WllO are in lhe plaza. 

Platjorms on slil/s, usal lO place ulensils jor daily use and lhe 

silos 1/101 slore manioc slarch, are erecled in lhe cenlrol area 

o[ lhe rec/(fngle. 

Conslruclion is an undertaking in volving a 100ge family, 

usual/y commanded by an older man, involving sons and 

sons·in·la11'. One of [/Je mOSI imponanl lasks of a newlywed 

young man is /O help his II/ife's falheI' build a 11Ouse. Ilowevel; 

some aclivilies require grealer e//orl, such as canying lhe 

pil/ars and stokes, placing I/le centrol crossbeam orlhalching 

I/le roof wilh sape grosso 7/Je communily usual/y lal,es pan 

Ihrough crowd·sourcing, and lhe owner of lhe 110use has /O 

provide lhe workers wil/l jood. 



"A lém da casa das flautas a nossa aleleia contava ca torze 

casas; havia aincla duas construções em andamento, uma elas 

quais, quase terminada, se rvia já ele res idência. O conj un to 

dava uma im press~o de grande abas tança". Esta descrição de 

uma aldeia xinguana é do etnólogo alemão Ka rl von den 

Steinen, o primei ro a deixa r registro escrit o sobre os índi os 

do Alto Xingu, resultado das duas ex pcdições que rea li zou ~ 

reg ião, em 188-1 e 1887. I~ notáve l que, mais de um século 

depois, possa mos conti nuar a ter o pri\ ilég io de obsen ar o 

mesmo plano aldeão, o mesmo uso do espaço, as mesmas 

téc nicas construli v,ls, o mes rn o c1 es ign arquitetôni co . 

Uma aldeia xinguana é constituíela por uma sucessão de 

círculos concêntricos. Em seu núcleo, a casa dos homens, são 

guardadas as flautas sagradas, cuja vis~o é interdi ta às 

mulheres. De lá, irradiam-se os círculos que conformam o plano 

ela aldeia: a praça ritual, um espaço intermed iário, e finalm ente, 

o anel de casas, que circunscrevcm o espaço púb lico. As casas 

não podem ser desc ri tas, contudo, como um espaço domés tico, 

fa miliar, pois estão plenamente integradas à vida rirual. 

Sua forma ob longa com duas porca s, uma frontal e outra 

trase ira, responde a uma div isão interna entre panes mais 

ou menos plill li cas, mais ou menos visíve is. Ao ol harm os a 

planta baixa da casa vemos que ela é formada por um 

retângulo central, com dois semicírculos justapos tos às 

ex tremidades. Estes últimos confo rma m a área das famílias 

nucleares, onde se co loca m as redes e a luz quase não 

penetra. É o loca l da conversa íntima, elo sono e do sonho, a 

É uma casa xinguana com certeza 

que norm almente só os moradores têm acesso, exce to o 

pajé, quando vai curar um doente. 

Os se mi círculos, hierarquicamente orga nizados, têm o lado 

direito frontal rese rvado à fa míli a do dono da casa. Durante 

os rituais, os cantores e dança rin os, aO perco rrer o anel das 

casas, rodando em seu interior, devem mover-se em sent ido 

anti-horá ri o, a fim de passa r pri meiro pela rede do dono. 

O retângulo divide-se em cluas áreas: a rrontal , onde se recebem 

as visitas e orerece-se o alimento; e étlrase irél, onele fun ciona a 
cozinha, cujos principais implemenLOs s~o o torrador de 

manclioca (para filze r beiju) e as panelas de cerâmica (para 

coz inhar o peixe ). A porta de trás conduz a um quintal, no 

limite da capoeira. Preservada da visão de quem está na praça, 

só os moradores ou parentes próx imos podem ci rcular 

li vremente nes ta área. Na parte cen tral do retângulo, erguem

se os ji raus, onde se co locam implementos ele uso comum, e os 

silos, em que se arma zena o polvilho da mandioca. 

fi cons truç~o é uma empreitada de uma lamília ex tensa, 

normalmente comandada por um homem mais ve1l10, com 

rilhosegenros . Um elos trabal11 0s mais importallles de um rapaz 

recém-casado é auxiliar o pai ele sua esposa na construção ele 

uma casa . Ilá at ividades, porém, que demandam maior es rorço, 

tais como transportar os pilares e os mourões, colocar a travessa 

centra l ou finalizar a cobertura com sapé. Nessas ati vidades a 

comunidade costuma participar por meio de mutirões, cabendo 

ao dono da casa prover os trabalhadores de comicla. 
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Hepresent(lçiio gnífi ca da casu xinguana. que utiliza 
rnateri ,ti s n<Jtivos como l roncos. varas nexíve is. sapê e 
cipós para as i.HnarTações 
1\ e~[rutura em "X" indicada nos desenhos é ullla 
forrn<l de travamento apresentada em algumas 
tipolog ias. 

Crophic presel1Wlio/1 of lhe xingl.lw1(J !JuHse; ali 
!aslefling is ma(/e lI'irh na/ille matcria{s suell as {ree 
lrtinks, 1IIIig5, thore!!, (I!ld liano 
7Ile "x" s/rue/tire SllO ll'fl in lhe dm\vings il'S a rype Df 
bracing preselH 111 some /ypologies. 

I O!H~ 

CUI<,\N, _~II I I<,n I1 n\~lrJ fOt<JJ.;fd llt!! Aldel,' KJrnJyurd t: KU lkurol 1')78 

SA, Cfl~lI n .. ()b,ermçÔt:s ~olJre (/ 11II1.1l1f1çiiu cl1l /rb grupos md(~ell(j~ 
1Jf/llllelrú~. In C.>lubj' No\ .. e~. S;I>I" II dLIIJ~õc~ IrHh)::t:nd~ 5;io I'~ulo 
"iül!d 198 3 PI! 11 ·11 1) 

(;UI<AN, Mil/vII 1"lIowgro{JlnCI'5W)', A'otno}urtí 1111(/ Kwkuro '1I/uXes/ 19i8 



Building ICIkes monllls and is peljormed in discominuous 

slClges. lhe ",ork begins by erecting Ille filie pillars and 

marking llle plcm on llle ground, ,,,Ilere Ille slakes are pul in 

place. Cllel)'llling is measured, obserlling cerlain proporrions. 

lhus, f or example, fil e semi,circles are lraced ,,,iIIl a compass, 

and flleir lengtll corresponds lo llle lleig llf of llle pillws. Gn 

a llerage, Illeir lenglll is l,,,ice Iheir ",idfll anel f our limes Illeir 

lleig lJ(, n le size of Ille imernal area IIaries considerably, jiom 

an allerage of 200 la 250 m' la ./00 m' in lhe case of llle main 

cllief's 11Ouse. 1I00 l1ellel; lllere is no slriel rela lion belllleen llle 

area and Ille number of d",ellels (10 la 20 per unil). 

Cacll parI of llle Slruelure Iws a name, often ref erring 10 a parI 

of fil e IlUman bod)'. lhus, f or example, llle IIerrical poles Ilwl 

j oin Ille ridge beam 10 llle jloor and supporr Ille roo[, are 

grouped inlo dijj'etenllegions called "breasl", "armpil", ''(oins''; 

Ille Ilorizonlal beams are lile 11Ouse 's "ribs", wllile llle lips ofllle 

poles flWI sick oul abolle file cenlml beam w e ils "leelll" 

7he building malerials are aI/ natille, 'lIilll lil e lllatcll usual/y 

made of sape g rass, a llllougll buriti paim lea l'es may also 

be used. Kilcllen smoke, especial/y lllal g i llen of! by llle 

grilling of fis 11 , is fundamental f or ",alelproofing lhe roa! fi 

wel/·buill house, ",illl bracing, laSIS nearly 10 years, anel 

receilles fil e odd repair until il is decided lo demo/isll il and 

build a new one. 

làrms elo nol I'w)' muc/l. Some 110uses may Ilc/lle wal/s, sollwl 

file sape grass Ihalcll do nol reacll lhe ground. nlis solurion is 

,o 

accepled bul nol IIalued. lhe mosl sopllislicaled 110use is fil e 

one made by Ille communily f or file main c/lief /( differs nol 

anil' in lerms of size bUl also due 10 llle use ofcerrainmolerials 

and decorarille elemenls. n Je pillar lO ""hiell lhe cllie/'s 

hal7lmock is lied, as ",ell as Ille slakes Illal j7ank Ille dOaIS, 

l7lusl be made of lhe region 's mOSI dense and hea"iesl ",ood 

- fil e some as 11101 used f or lh e júneral posls in Ille Quarup 

ritua/. fi cone of elecoraled earrll is pur ai l/le base of lhe 

pil/ws, and IIarious painlings ",illl geomelrica l pallerns are 

placed on llle 11Ouse's "ribs", lhree earrllen sculprures, of a 

panlhel; a jiog and a snake mal' be placed in lhe cemel: 

Ho",eller nOI aI/ chie/'s 110uses conwin ali Ihese elemems. 

nle jlule 110use in lhe midcI/e of lhe IIil/age, ,,,hich ,,,omen are 

forbidden to enlet; is smaller Ilwn fllOse used as dwellings 

and Iws se lleral openings: fll ere are M O enlranees aI Ille ji'Olll 

and rwo side enlrances, flwl are I'el)' low 50 Ihal is impossible 

lo see inside, nlis model IIaries according la file speeijic 

xingucmo people inllolllee/. Wlwl does nol IIW)' is ils posirion, 

jor il muSI a" lIays jáce lo",ards llle rising sun, and oul onlo 

lhe ple/Za (Ilal is lhe epicenler of rilual /ife. nlUS, ir is nellet' 

localed exaclly aI l/le cenlral paim of fil e IIi/1age circle, bur is 

sllijied according 10 lhe direclion of lhe selting sun. 

fi xinguano IIillage is a mi/lUlely slruclured and slrucruring 

sparial syslem of daily and ceremonial belw llior Laid oul 

accorcling lO areas of grealer ar lesser lIisibitilY, grealer ar lesser 

rilualil)', sociability ({lGl is exclusillely mole ar inllollles gender 

complemenlarity, crossed by pallls Ilwl eonneelllouses lo each 



A construção leva meses e é feita em tapas descon tínuas. 

Inic ia-se com a colocação dos cinco pilares e a marcação da 

planta no chão, onde são postos os mou rões. Tudo é medido, 

respei tando-se proporções determinadas: ass im, por exemplo, 

os semicírculos são traçados com um compasso, cujo 

comprimento co rresponde à altura dos pilares. Em média, o 

comprimento é duas vezes a largura e quatro vezes a altura . 

A área interna va ria bastante, tendo cerca de 200 e 250 m' , 

podendo alcançar até ~ OO m' quando se trata da casa do 

chefe principal. Não há, porém, uma relação es trita entre 

área e nLlmero ele moradores (10 a 20 por unidade). 

Cada parte ela estrutura possui um nome, muitas vezes um 

term o da anatomia do co rpo humano. Ass im, por exemplo, 

as va ra s ve rt ica is que partem da cumeeira até o so lo e 

sustentam a cobertura são agru paelas em diferentes reg iões, 

chamadas "peito", "ax ila ", " lombar"; as travessas dispostas 

hori zontalmente são as "cos telas" ela casa, enquanto a 

ex tremidade das va ra s que passam por cima da viga cen tral 

conforma seus "dentes". 

o material de construção é nati vo. A cobertura mais comum 

é aq uela feita com sapé, embora seja possíve l utili za r 

altern ati va mente l'o lllas ela pa lmeira de buriti. A fum aça da 

coz inha, em especial aquela da grelha ele peixes, é fundamental 

na impermeabili zação do teto. Uma casa bem construída, 

com o cont raventamento, dura ce rca ele 10 anos, recebendo 

aqui e ali remendos e consertos até que decidam derrubá-Ia 

e co nstruir uma nova . 

Há pouca va riedade de fo rmas. Algumas casas podem ter 

paredes, de tal modo que a cobertu ra de sapé não chegue até o 

chão. Essa é uma solução aceitáve l, mas não va lori zada. A casa 

mais sofisti cada é aquela feita pela comunidade para o chefe 

principal. Ela se di ferencia não apenas pela dimensão, mas 

por ce rtos materiais e elementos decorati vos. Os pila res onde 

é amarraela a reei e do chefe, ass im como os mourões que 

ladeiam as portas, devem ser feitos com a madeira mais densa 

e pesada da região: justamente a que se utili za para os postes 

fun erári os no ritual do Ouarup. Os pilares recebem em sua 

base um cone de terra decorado, e v,í ri as pinturas com pad rões 

geométricos são colocados nas "cos telas" da casa. No cen tro, 

pode-se executar três esculturas em terra: a de uma onça, a de 

um sapo e a de uma cobra. Nem todas as casas de chefe, 

conrudo, chegam a ter a tota lidade desses elementos. 

A casa elas fl autas no cen tro da aldeia, cuja entrada é 

proib ida às mu llleres, é menor do que aquelas de moradia, 

e suas aberturas são di ve rsas: há duas entradas frontai s e 

duas laterai s, bem ba ixas para que não se possa ve r o seu 

interior. Há va ri ações nesse modelo conforme o povo 

xinguano em ques tão. O que é inva ri áve l é a sua pos ição, 

pois ela deve es tar voltada para o nascente, facea ndo a 

praça, que é o ep icen tro da viela ritual. Por isso, para ser 

preciso, ela não es tá jamais exa tamen te no ponto central do 

círculo da aldeia, mas deslocada na di reção do poente. 

Uma aldeia xinguana é um sistema espacial mi nuciosa mente 

estruturado e es truturante dos comportamentos cotidiano e 

II 



olher and /O lhe plaza, Ille xinguemo vil/age is a codi[ied and 

meaning[ul space, insepamble /iom a lVa)' o[ li[e. 

According /O archeological dUla, Ihis spalial con/igumlion 

appeared in lhe region during lhe 9111 cenlUl )' (ui., illIroduced 

by a co lonizing population Ihal probably spo/(e an armva/( 

language. 1I reached ils zenilh bellVeen Ille 13111 and 161h 

cenluries ,vhen many vil/ages, 10 10 20 limes larger (/)(In 

presenl ones, could be [ ound aI/ over lhe AI/O Xingu region. 
)he plazas ,vere nOI mUc/1 bigger bUl lhe residenl ial areas 

eXlended be)'ond llle ring o[ houses, leading us lO suppose 

IhallllOse 11/110 li ved around lhe square cOl1lrol/ed rilual and 

polilieal /i[e. I[ cOl1lemporOl)' vil/ages have 5 /O 20 11Ouses, 

shellering benveen 75 and 350 people, one can imagine lhe 

size o[ IHe-hisloric vil/age populalions. 

f)u ring Ihis period, lhe mOSI imporlanl vil/ages ,vere surrounded 

by de[ensive dilches up /O 3 km long and 5 melers deep. Probable 

lopped by palisades, Ihese defensive slruClUles prolecled Ihem 
/10m lhe m1acks ofnon-xinguano enemies. Vil/ages ,vereconnecled 

by slmiglll 5km-long and 30 mele/~ , vide roads, indiealing a gleal 

degree o[ inle/~vil/age coon/inalion. )his group of il1lerconneCled 

vil/ages [ol111ed a lelicular[ablic Ihm gave Ille region an almosl, 

so lo speak, urb(m aspecl. 

"IIlis conslel/alion of large vil/ages ,venl il1lo mpid decline 
during lhe 16{/1 cenlU/)', perl)(lps as a consequence of lhe 

in/eclious (/iseases 1I)(111)(1d arrived in lhe American conlinenl 

logelller willl lhe colonial syslem. A/ier Ihis demograpllic 

' 2 

crisis, lhe syslem began 10 change lVilh lhe absolplion o[ nelV 

populalion conlingenls. f)uring lhe 181h and 191h cenluries, 

peoples of diHerenl e{/lIlic and language groups, jleeing fiom 

{/Ie lerrilorial compression caused by lhe advance of lhe 

/ionliel; enlered lhe region of IIle Xingu river's hea(/Jvalers, 

ming/ing lVilll lhe populalion 11)(11 l)(Id /ived Ihem since (f{ 

leaslllle 9111 cenlUlJ'. 

II'hen Karl von (Ien Sleinen arrived in lhe Xingu region ai lhe 

end of lhe 19111 cel1lU/)', he found a mulli-elhnic and muili

lingual group f ormed by speakers of Ihree of Soull1 America 's 
100gesl linguislic groups (A ralVak, Tupi and Karib). )his 

diverse conslel/alion li/as unilerl by a shared common cullure 

based on an inlense ceremonia/ism and a slUbborn pacifismo 

/I is precisely Ihis cullure 11)(/1 lVe celebmle in Ihis exhibilion 

by sllOlVing Iheir houses and vil/ages. 

Carlos Fauslo 



cerimoni81. Conformélda segundo áreas de maior ou menor 

v isibi I idade, de maior ou menor ritualidad e, de sociabilidade 

exc lusiva masculina ou de complcmenlorida de de gênero, 

alrovessado por co minhos que li go m as casos el1l rc si c 

eS los à pro,o, a aldeia x inguana é um es pa ço cod ifi cado e 

pleno de senlido, insepará ve l de um modo de vida. 

Segundo os dados arqueo lógicos, essa conformação espacial 

surge na regiiio no século IX d.C com uma população 

colonizadora, prO\ a\ 1' lmel1le fillallle de uma língua arawak. O 

apogeu ocorre enlre os séculos XII I e XV I, quando numerosas 

aldeias, com dimensões entre 10 e 20 vezes superiores ús 

aluai s, espalham-se pelo ,1110 Xingu. ,I s praças de enlão niio 

erélm muito maiores, m8S as áreas res idenciais eSlendiélm-se 

para Irás do anel de casas, sendo possíve l supor que aqueles 

que viviam em torno (]ú praça contro la vo m <J S vidas rilUal e 

políli ca. Se as ,ddeias cOl1lemporiineas possuem de 5 a 20 

casas, abrigando enlre 75 e 350 pessmls, poele-se imagi n",· 

quiio populosas eram as aldeias pré-hi slóricas. 

Dural1le o apogeu, as alde ias mais i mponanles eram cercadas 

por valelas defensiv"s com até 3km de compri menlO e 5m de 

profundidarle. I'rovavelmel1le enc imadas por pa liçadas, essas 

estruturas defensivas ,IS prOlegio m de ataques de in imigos 

niio x inguanos. As aleleias eram ligadas por eSl rmlas relilíneas 

com ce rca de 51, m ele eX lensão e 30m de largura, indi ca ndo 

uma imensa an iculaçiio illleraldeã. Esse conj unlo de aldeias 

inlerli gadas form ava um lec ido relicular que dava à rcgiiio 

um aspecto, digamos, quase urbano. 

Essa conslelação de grandes aldeias emrou em rápido declín io 

no século XV II , wl vez em conseqüênci<l das doenças infeclO

comagiosas que haviam chegado ao conl ineme americano 

com o sislema co lonia l. Após a cri se elemográrica, o sislema 

começa a se Ir" nsforrm,,' com a abso rçào de novos conlingenles 

populacionais. Duranle os séculos XVI II e XIX, povos de 

origens élnicas e línguas di ve rsas, fugindo da compressão 

lelTilOrial, ca usada pelo avanço da fronleira, ademram a região 

dos larmadores do rio Xingu, incorporando-se à popu lação j<i 

l<i assentada elesde, pelo menos, o século IX. 

Ouando Ka rl von den Sle inen chega ao Xingu, no fina l elo 

século XIX, encolllra um conjul1lo pluriéln ico e mul l ilingue, 

formado por falames de Irês elos maiores agrupamemos 

lingüís licos ela Ilméri ca do Sul (ilrawak, Tupi e KarilJ). Essa 

conslelação di ve rsa es lava unida pela panilha de uma cu llUra 

com um baseada em um i nlenso ce ri monialismo e um renilenle 

pac i fismo. I: é juswmenle essa cultu ra CJue celebramos neSla 

ex posição por meio de suas casas e alde ias. 

Carlos roelS/o 
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Tilis documenlalion ' I'as carried oul in 1978 in lile Xingu 

Nationa l Par/(, during a Jallari Came in lile Kamayurá vil/age 

in luly, and a Quarup in lile Kui/(uro IIil/age in Augusr. 10llie 

I/lis opporlunily - my firSI con laGl ' I'ilillile indigenous area -

/O an inllitalion from lile filmmaker Vladimir Carl'al/lO, ,vila 

proposed a joinl projecl, and lile generous receplion of lilen 

park direclor, Olympio Serra, [/le Kamayurá and Kuilwro. I 

offer my gmleful llwnks lO 01/. To me liJis experience lIias an 

U/l/olgellable li/e lesson. 

jl/illon Cumn 



Es ta documentação fo i rea l izada em 1978, no Pa rque Nacional 

do Xingu, pai' ocasião de um Jogo do Javari na aldeia 

Ka mayurá, em Julho, e de um Quaru p na alde ia Kuikuro, em 

agosto. Devo esta oponunidade - meu primeiro contato com 

uma área ind ígena - a um convite do cineasta Vladimil' 

Carva lho, que me propôs um trabalho conj unto, e à generosa 

aco lhida cio então diretor do Pal'que, Olympio Serra, e dos 

Kamayurá e Kuiku ro . A todos, meu muito obrigado. Esta 

experi ência foi para mim uma inesq uecíve l li ção de vida. 

Milton Curan 
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Os Kamayurá recebem os Suyá (em primeiro plano) para o Jogo ci o Javari 

Tile Kamayurá receive the Suyá (in til e foreground) for the !avari Came. 
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o interior da casa é o lugar de uma sociabilidade coletiva, pois é habitado por uma 
família extensa, e sempre aberto para visitas e atividades rituais. No entanto, há 
espaços mais ou menos íntimos. Sua planta baixa é a de um retângulo com dois 
semicírculos nas extremidades. Estes constituem o espaço mais íntimo, onde são 
colocadas as redes, e a luz quase não penetra. O retângulo, por sua vez, divide-se 
em uma área frontal, onde se recebem as vis itas, e uma área traseira, onde 
funciona a cozinha, cuja porta se abre para um quintal privado, invisível aos 
olhares curiosos de quem está na praça central da aldeia. 
O pátio central, defronte à casa das flautas, é o espaço da sociabilidade co letiva 
masculina. Todos os dias, ao cair da tarde, os homens adultos lá se reúnem para 
conversar, trocar informações, dec idir assuntos de interesse comum, contar 
anedotas . Os pajés formam um pequeno grupo separado, ora intervindo na 
conversa comum, ora fumando seus longos cigarros em silêncio. 

The interior of the house is a place of collective sociability, for it is inhabited by 
a large family and is always open for visits and ritual activities. However, these 
spaces vary in terms of privacy. It is rectangular in shape with two semicircles at 
both ends. These are the most private spaces, where the hammocks are placed 
and light barely penetrates. The rectangle is divided into a frontal area, where 
visitors are received, and a rear area, containing the kitchen, whose doar opens 
out onto a private backyard, invisible to the curious stares of people in the 
village's central plaza. 
The central plaza, in front of the flute house, is the space for collective male 
sociability. Everyday, at the end of the afternoon, adult men gather there to talk, 
exchange information, decide on matters of common interest, tell anecdotes. The 
shamans form a small separate group, joining in the common conversation or 
silently smoking their long cigarettes. 
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À esquerda, cone que decora a base dos pilares centrais de uma casa de chefe. 

On the left, the cone that decorates the base of the central pillars of a chief's house. 
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Existem cerca de quinze rituais diferentes no Xingu, sendo praticamente a 
metade deles de caráter intertribal. Sempre que duas ou mais aldeias de povos 
diferentes se reúnem em um ritual, o ponto culminante é a luta, bastante similar 
àquela greco-romana, que ficou conhecida pelo termo Kamayurá Uka-uka. Os 
xinguanos gostam de afirmar que não fazem guerras entre si, pois preferem 
lutar e festejar juntos. 
O Jogo do Javari é a única festa intertribal xinguana em que não há luta, mas 
duelos de dardos com pontas cegas, envoltos em ce ra de abelha. Trata-se de uma 
farsa guerreira, pantomima de violência, em que os anfitriões defrontam-se com 
os convidados, atacando um boneco e improvisando falas ofensivas contra os 
adversários. Estes procuram descontar a ofensa, primeiro verbalmente e, depois, 
fi sicamente, durante um duelo de dardos. 

There are nearly fifteen different rituais in the Xingu region, of whieh praetieal/y a 
half have an inter-tribal eharaeter. Whenever two or more vil/age's belonging to 
different peoples join together to eelebrate a ritual, the eulminating point is the fight 
- very similar to the Creeo-roman one - known as Uka-uka, a Kamayurá termo 
Xinguanos like to affirm that they do not go to war with eaeh other, beeause they 
prefer to fight and feast together. 
The Javari Came is the only inter-tribal xinguano feast in whieh there are no fights, 
but duels using blunt-tipped spears eoated with beeswax. ft is a warlike faree, a 
pantomime ofviolenee, in whieh hosts opposeguests, attaeking a dol/ and improvising 
insulting words against their opponents. The latter seek to return the insult, first 
verbal/y, and then physieal/y during a duel of spears. 
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As longas flautas duplas xinguanas só podem ser tocadas durante o cic lo ritual do 

Quarup, sempre empunhadas pelos grandes lutadores, que se fazem acompanhar, 

na dança, por meninas púberes. O Quarup é uma festa de encerramento do período 

do luto, em que se homenageiam chefes mortos, represen tados por meio de 

efígies-troncos colocadas no centro da praça, em frente à casa dos homens. 

The long double xinguano Ilutes can only be played during the Quarup ritual cycle. 
They are always held by greatlighters, '111/10 are accompanied, in the dance, by pubescent 
girls. The Quarup is a least that marks the end 01 the period 01 mourning that pays 
homage to dead ch ieis, who are represented by tree-trunk elligies placed in the center 
01 the plaza, in jront 01 the men's house. 
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Troncos de Quarup representando chefes mortos. Ao fundo, à esquerda, vê-se parcialmente a "casa dos homens" ou "casa das flautas". 

Quarup tree trunks representing dead chiefs. At the rem; on the teft, one can see a part of the "men '5 house" OI' ''fIute house". 
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Canto res com maracás entoam cân ti cos cerimoniais do Quarup. 

Singers with maracas intone ceremonial Quarup chants. 
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Após a primeira menstruação, a menina deve ficar reclusa em sua casa durante cerca 
de um ano. A saída da reclusão ocorre durante um ritual intertribal, em que, pintada 
e decorada, ela é apresentada às outras comunidades e distribui castanhas de pequi 
para os chefes das aldeias convidadas. Em seguida, sua longa franja é cortada e a 
menina é reintregrada à vida cotidiana. No caso de famílias de chefe, a saída da 
reclusão pode coincidir com o casamento, que é publicamente comemorado. 

Afier her first menstruation, a girl must remain secluded in her house for nearly a 
yeal: Her exit from this seclusion occurs during an inter-tribal ritual when, painted 
and adorned, she is presented to the other communities, distributing pequi nuts to 
the chiefs of the invited vil/ages. Her long hair bangs are then cut and she is 
reintegrated into dai/y life. In the case of chiefs' families, the exit from puberty 
seclusion may coincide with marriage, which is public/y celebrated. 
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Na perna da noiva, 
moldada durante o 
período de reclusão, 
vê-se o desenho 
ind icativo da sua 
condição de 
pertencimento à 
família de um chefe. 

A motif inscribed on the 
bride's /eg during her 
sec/usion period, 
showing that she be/ongs 
to a chieIs fami/y. 
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A noiva, acompanhada por chefes da aldeia allfitriã, oferece castanhas de pequi aos chefes das aldeias convidadas (sentados). 

The bride, accompanied by the chieIs 01 the host village, ollers pequi nuts to the chieIs 01 the invited villages (seated). 
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o chefe Tai<umà Kamayurá co rta a franja do cabe lo da noiva Aigih uá antes de acompanhá-Ia, j untamente com Nahu, 

importante liderança Kuikuro, à casa dos seus futuros sogros para recolher a rede do noivo. 

Chief Takumc7 Kamayurá cuts Aigihuá, the bride's, /wir bangs before accompanying hei; along with Nahu, an important 
Kuikuro leadel; to herfuture parents-in-Iaw's /lOuse to collect the groom '5 /wmmock. 
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Nestas fotos vemos o casamento de duas mulheres ku ikuro, Aunalu e Aigihuá, 

que se uniram aos filhos primogênitos de dois chefes kuikuro. Os padrinhos, que 

co rtam a franja da menina e a acompanham para buscar a rede do marido, são o 

chefe Takumã Kamayurá e o futuro chefe, ainda jovem, Aritana Yawalapiti. No 

Alto Xingu, o marido recém-casado deve morar com os sogros, provendo-os de 

peixe, trabalhando na roça e auxil iando-os na construção da casa. Devem ainda 

retribuir aos sogros por aceitarem o casamento, pagando-lhes com objetos de 

luxo, como co lares e cintos de caramujo. 

In these photos, we see the wedding of two kuikuro women, Aunalu and Aigihuá, 
who were wedded to the firstborn sons of two kuikuro chiefs. The godfathers, who 
cut the girl 's hair bangs and go with her to fetch her husband's hammock, are chief 
Takumã Kamayurá and the young future chie/, Aritana Yawalapiti. [n the Alto 
Xingu region, a newlywed husband, must tive with his parents-in-Iaw, providing 
them withfish, working in thefield and helping them to build a house. He mustalso 
recompense them for accepting the marriage, paying them with luxwy objects, such 
as snail-shell necklace and belts. 



Aritana Yaw lapit i acompanha a no iva Aunahu, que busca a rede de seu noivo na casa dos seus futuros sogros. 

Aritana Yaw/apiti accompanies A unahu, the bride, to herfuture parents·in·/aw's house to fetch her groom '5 hammock. 
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Acompanhada do 

pad rinho Takumà 

Kama)'urá, Aigihuá 

traz para a casa dos 

seus pai s a rede do 

seu marido, 

co ncret izando ass im 

o ato de casamento. 

Accompanied by 

Tal<ul71ã Kamayurá, 

heI' godfathel~ 
Aigihuá brings heI' 

husband 's hammocl< 

to heI' parent's house, 

tlws concretizing the 

act of marriage. 
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