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Moradia indígena: resistência dos nativos americanos
Juliana Lopes Elias<*>

A localização dos indígenas em território brasileiro, obedece
a uma ordem ligada a capacidade individual de cada grupo de se
manter nas regiões de maior possibilidade de sobrevivência.
Sobrevivência esta, que pode ser percebida a partir do poder de força
de alguns grupos sobre os demais, assinalando um projeto não linear
percorrido por estas populações, que tiveram na sua experiência com
o contato uma dizimação e desordenação bem mais intensa, valendo
ressaltar entretanto, que em um período anterior ao contato segundo
Marília Alvim alguns grupos por razões de guerras entre diferentes
tribos, por si só Já se auto dizimavam. 1
Os primeiros que obtiveram contato com os indígenas foram
responsáveis pela divulgação equivocada de que na terra pertencente
aos portugueses, existiam apenas dois grupos, os que falavam Tupi, e
os que não eram seus pares, estes últimos denominados de Tapuia.
Esse engano não tardou a ser evidenciado. Bastou um pouco mais de
extensão territorial além da costa, para que a colcha de retalhos sobre
a qual é composta a sociedade indígena fosse revelada. Segundo Berta
Ribeiro, Cabral ainda chegou a encontrar na sua expedição, índios
Tapuia no litoral, resistentes aos Tupi. 2

•

A classificação de Alfred Métraux sobre a dispersão e
limitação dos grupos indígenas dispostos no território está ligada a
fatores, tanto anteriores ao contato como posteriores.' O contato,
ocasionou nos indígenas migrações devido à tentativa de escravidão
por parte dos portugueses, além da inquietação e belicosidade dos
índios Tupi à procura de terras que propiciassem sua subsistência,
mesmo que por um exíguo espaço de tempo. Uma outra razão,
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segundo Nóbrega está relacionada á crença religiosa como fator de
migração3 • Em várias circunstâncias, os indígenas acreditavam que
além do sertão e além-mar existia uma terra-sem-males, edênica. Esta
opção de uma migração por razão religiosa, deve ser vinculada com o
contato, já que os transtornos em larga escala, aconteceram ness_e
período. Por último, as guerras aconteciam, e muitas delas dizimaram
vários grupos, porém há de se levar em conta a que nível esses
conflitos aconteciam. Certamente não era na mesma razão que entre
portugueses e indígenas, nem em número e nem tão pouco nos
artefatos bélicos, onde os portugueses possuíam recursos e ajuda da
metrópole para dizimar grupos que tentavam resistir, ocasionando
guerras sempre acompanhadas de epidemias estratégicas, que
contribuíram decisivamente para a compreensão do vislumbramento
por parte dos indígenas de uma terra-sem-males4 •
~

A moradia indígena será trabalhada através do caráter da
·dispersão e do estabelecimento como sistemas de organização
espacial definida pelos índios. Os sistemas assim denominados,
estabelecem uma série de fatores que interagem diretamente no
cotidiano possibilitando os modelos de habitação utilizadQs.
A temporalidade por exemplo é determinante na execução
dessa habitação, temporalidade esta, que não está vinculada a
necessidade de sedentarismo para que uma moradia indígena seja
concebida, já que o tempo indígena não está relacionado ao
calendário gregoriano enquanto relógio definidor de atitudes.
Contrariando o mundo europeu, eles organizam sua estrutura a .p artir
de um calendário lunar responsável pela definição das colheitas, onde,
os meses são contados a partir das lunações.
Para o indígena, a importância dos acontecimentos estava
selada na sua maioria durante o dia, as atividades do grupo eram
desenvolvidas em terras cultiváveis, à caça, à pesca, às práticas de
cestaria das mulheres na própria aldeia, ou seja, funções que
necessitavam na grande maioria das vezes que fossem real~zadas
3
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durante o dia. O que não significa dizer que a noite não era percebida
com importância. Ao contrário, ~ noite indicava o calendário pelo
qual os indígenas se guiavam, determinado pelas lunações.

•

A maneira que os índios se relacionavam com seu cotidiano é
que assinalava a ausência da necessidade imediata para o dia que
ainda estava por vir. Um exemplo dessa concepção de vida pode ser
vista no diálogo entre um velho índio e Jean de Léry "uma vez um
velho perguntou-me: porque vindes vós outros, mairs e perôs
(franceses e portugueses), buscar lenha de tão longe para vos
aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Respondi que tínhamos
muita, mas não daquela qualidade, e que não a queimávamos, como
ele suponha, mas dela extraíamos tinta para tingir, tal qual o faziam
eles com seus cordões de algodão e suas plumas, respondeu o velho
imediatamente: e por ventura precisais de muito? Sim, respondi-lhe,
pois no nosso país existem negociantes que possuem mais
mercadorias que podes imaginar - Ah, retrocou o selvagem: mas
esses homens tão ricos de que me falas não morre? Sim, disse eu,
como todos os outros, o índio não satisfeito devolveu: e quando morre
para quem fica o que deixa? Para os filhos, na falta deles para os
parentes mais próximos, na verdade continuou o velho, não será a
tetTa que vos nutriu suficiente para alimentá-los também? Temos pais,
filhos a quem amamos, mas estamos certos de que depois da nossa
morte a terra nos nutriu também os nutrirá, por isso descansamos sem
maiores cuidados" 5• A vivência completa do presente sinalizava uma
despreocupação com a acumulação do excedente que era produzido,
segundo Hans Staden "quando as atividades a que se entregavam era
muito rendosa, procediam a uma primeira repartição do produto do
trabalho no próprio ato ( ...) aquele que apanha muito peixe reparte
com os ouros pescam pouco"6 . Estabelecendo o que posteriormente
seria denominado de comunismo primitivo, segundo Claude
d 'Abbeville "embora possuam alguns objetos e roças particulares, não
tem o espírito da propriedade particular e qualquer um aproveitar-se
de suas terras livremente"7 •
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Não fazia parte da rotina indígena procurar aumentar suas
reservas como fonte de possibilidade para troca, o que não impede
citar registros de troca entre grupos indígenas, porém, segundo
Florestan F emandes essas trocas não eram constantes, não eram
diárias o suficiente para tomar essa atividade uma obrigatoriedade
que viesse a alterar o cotidiano desses grupos"8 •
Obrigatoriedade por exemplo, é uma palavra que enquanto
atitude não existia na relação indígena, os portugueses se ressentiram
bastante por não existir a possibilidade de exigir dos índios uma
certeza de que lhes forneceriam alimentos, durante todo o período de
estabelecimento inicial em território brasileiro"9 •
A estreita relação entre a temporalidade de recursos existentes
em determinada área e a atividade necessária para a subsistência
indígena, pode ser analisada como um elemento de profunda decisão
na concepção da moradia indígena. O fato de não existir necessidade
de produção de excedentes gera a nível construtivo uma ausência de
espaço destinado ao armazenamento desse · provável alimento,
possibilitando para a habitação um espaço maior para o lanço.
A existência de artefatos produzidos pelos índios
, não estava
subordinada apenas a necessidade de subsistência. E necessário
esclarecer aqui a produção de parte de seus utensílios direcionados ao
caráter lúdico existente entre os indígenas, denunciando assim, a
importância dada aos aspectos de rituais de guerra e cerimônias,
conferindo a sua vida um direcionamento bastante diferente dos
valores atribuídos pelos portugueses.
Gabriela Martin, cita um machadinho pertencente a tribo dos
Apynaé, por se tratar de um rico exemplar lítico, que apresenta um
trabalho bastante decorativo em todo seu apoio em corda e miçangas
coloridas, tal artefato exigiu de quem o confeccionou dedicação e
tempo, que só podem ser compreendidos através de uma significação
simbólica, destituindo aí o caráter meramente formal. ligado às
necessidades básicas de sobrevivência'º. Um segundo exemplo de
8
9
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dedicação indígena para a produção de artefatos que não estejam
ligados apenas à sua função pode ser encontrado nos achados da mesma
tribo, dos Apynaé, a qual possui um grande número de miniaturas que
representam brinquedos das crianças indígenas. Através da dança
poderá ser observado o desenvolvimento dos instrumentos musicais.
Ainda que estes instrumentos variem de tribo para tribo, eles podem ser
caracterizados na sua maioria como artefatos improvisados, segundo
inspiração própria ou por imitação de tribos vizinhas. Seguindo mais
um exemplo de como eles confeccionavam artigos que não possuíam
um emprego apenas para sua sobrevivência. Descrição que pode ser lida
no trabalho de Jéan de Léry, ao tratar do maracá e de instrumentos de
sopro "(... ) árvore que dá frutos do tamanho e da forma do ovo do
avestruz. Os selvagens os furam no centro como as crianças francesas
furam os nozes grandes para fazer molinetes; esvaziam-nos depois,
colocando dentro pedrinhas redondas ou de grãos de milho, e
atravessam-nos o instrumento que chamam maracá ( ... ). Surgem
indivíduos armados de cometas da grossura de um oboé e de quase um
pé e meio de largura na extremidade inferior, outros carregam pífanos e
flautas feitos de osso dos braços dos inimigos devorados"'' .
Semelhante exemplo em relação a importância dada pelos
indígenas aos instrumentos musicais pode ser visto no trabalho de
Almeida Prado ao citar um padre jesuíta no século XVI que solicitava o
despacho de instrumentos europeus ao território brasileiro, por achar
que eles facilitariam a aproximação destes últimos entre os nativos 12 •
A relação existente entre o indígena e a natureza, está
carregada de significação que ultrapassa o simples limite da fisiologia
humana, mostrando que, Ter o alimento não implica simplesmente
poder saciar a fome, representa também uma dádiva da natureza, em
que a cada colheita se sucedem festividades de agradecimento e
simultaneamente a preparação para a guerra. Segundo Jéan de Léry o
ritual do cauim é um belo exemplar de como as relações ente guerra e
co1hei ta são evidentes 13 •
A consagração da vida indígena estava baseada em outros
parâmetros que em nada pareciam com os estabelecidos pelos
11
12
13
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europeus. O nativo não seguia o imperativo categórico europeu de
que o trabalho era a razão da sobrevivência. Confirmando a visão de
Clastres de que "uma economia de subsistência é compatível com
uma considerável limitação do tempo as atividades produtivas". 14
O direcionamento das sociedades indígenas encontradas no
período do contato vão de encontro à economia mercantilista
desenvolvida pelos estados europeus, dificultando fortemente às
investidas portuguesas na colônia. A compreensão européia sobre os
nativos do território não podia ser outra, caracterizando-os como
atrasados e selvagens. O projeto colonial encontraria enormes
entraves para seu desenvolvimento. O que parecia problema para os
europeus, não podia ser verdadeiro para os índios, Pierre Clastres
observa com clareza que "a rotina indígena em que a atividade de
produção e exatamente medida, delimitada, pela necessidade a
satisfazer, subtendendo-se que se trata essencialmente das
necessidades energéticas: a produção assenta na reconstituição da
quantidade de energia despendida. Noutros termos, é a vida como
natureza que - à exceção da produção dos bens consumidos
socialmente na ocasião das festas estabelece e determina á quantidade
de tempo consagrada a reproduzi-la. O que quer dizer que, uma vez ,
assegurada a satisfação global das necessidades energéticas, nada
poderia incitar a sociedade primitiva a desejar produzir mais, isto é, a
alienar seu tempo num trabalho sem destino, uma vez que esse tempo
está disponível para a ociosidade, o jogo, a guerra, ou a festa" 15 •
Confirmando assim as dificuldades que serão encontradas pelos
europeus, já que a alienação do trabalho somente pode ser
compreendida na sociedade européia. As estratégias na tentativa de
convencer os indígenas da alteração de seu cotidiano não terá sucesso.
Através da vida cotidiana, tipo de economia. do
aproveitamento da matéria-prima e da evolução de implementos e da
demografia da comunidade será possível estabelecer parâmetros para
o estudo dos espaços habitacionais construídos pelos indígenas,

14

15
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segundo dois grandes modelos construtivos: o temporário e o
permanente 16 •
Habitações Temporárias

As atividades desenvolvidas pelos indígenas no seu dia-a-dia
esta relacionada ao seu local de estabelecimento, seja este fixo ou
não. No primeiro momento do contato por exemplo, Caminha
descreve os nativos como um grupo sem aparente fixação, observando
que "isto me faz presumir que não tem casas nem moradas a que se
acolham, e o ar, a que se criam, os faz tais. Nem nós até agora não
vimos casa alguma ou maneira delas (... ). Disse que não vira até lá
entre eles senão umas choupaninhas de rama verde e de fetos muito
grandes, como de entre Douro e Minho". Tal observação entretanto
não deve ser tomada como prova de ausência de habitação, mas sim,
como evidência de um provisório "acampamento", onde os índios se
estabeleciam próximo a praia para desenvolver alguma atividade,
como a pesca por exemplo 17 •
Após serem utilizadas pelos indígenas, as habitações
temporárias ficavam a mercê do tempo ou aos olhos de algum
viajante que as aproveitam para utilizá-las como acampamento em
alguma parada ao longo da viagem a ser seguida. Este talvez seja o
único momento em que se tem, ainda que rapidamente, um
reaproveitamento destas habitações.
A fragilidade das construções temporárias indígenas são
responsáveis pela impossibilidade de seu estudo via vestígios
construtivos, esse fato porém não exime no estudo da habitação
indígena a não inclusão desta categoria ao se trabalhar a moradia dos
índios brasileiros.
A habitação temporária quase sempre está vinculada a uma
atividade rápida desenvolvida pelos indígenas, seja à espera de uma
caça, ou próximo a um local onde exista a possibilidade de pesca.
Nesse sentido, esse modelo de moradia possui na sua concepção um
esquema construtivo imediato e bastante frágil , levando-se em conta
16

17
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que, especificamente nessa situação, o maior tempo gasto não deverá
ser dedicado à construção da habitação, mas sim à atividade que o
levou a se estabelecer no local. A simplicidade das construções
indígenas para alguns autores, estavam relacionadas ao fato dessa
sociedade não possuir conhecimento dos algarismos, podendo ser
percebido em Gabriel Soares de Sousa: "são também muito
engenhosos para tomarem quanto lhes ensinam os brancos, como não
for coisa de conta, nem de sentido, porque são para isso muito
bárbaros ( ... ) mas para carpinteiros de machado, serradores, oleiros
carreiros e para todos os oficios de engenhos de açúcar tem grande
destino" 18 • Entretanto, essa aparente incapacidade indígena na
construção de sua habitação, revela mais uma vez o olhar
preconceituoso do europeu, em que ele avalia toda a forma de viver
indígena a partir de seus referenciais, sem levar em conta a
'
experiência dos habitantes do novo mundo, daí incorrer no erro de
perceber tudo que não lhe é familiar não parece confiável.
Os materiais utilizados ao longo do cotidiano indígena. são
determinantes na confecção de seus artefatos, sejam eles utilitários ou
não. A grande quantidade de madeira existente em todo o litoral
brasileiro no período do contato deve-se a mata Atlântica, que por sua
vez, proporcionou uma grande quantidade de palha através da
secagem das folhas das árvores, fato que apesar de facilitar
inicialmente funcionando como coberta para as habitações, de certa
maneira era também responsável na maioria das vezes pela
fragilidade dessas moradias, já que o tempo de vida da palha é
bastante reduzido, atingindo no máximo de seis a sete anos, além de
ser um material naturalmente pouco resistente as intempéries
climáticas e aos combates entre os grupos, que com muita facilidade
ateavam fogo na habitação inimiga.
A diversidade da madeira, assim como a extensão territorial,
variam mediante os contrastes climáticos existentes ao longo do
território brasileiro, conferindo na região Nordeste uma
predominância de tipos de madeira que diferem das que seriam
encontradas na região Sul ou Norte, ampliando assim, as
possibilidades de variação da moradia ao longo do território.
18
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A diversificação dos tipos de madeira existentes, possibilitou
uma sistematização em três grandes blocos deste material, sendo eles:
madeira real, madeira medicinal e finalmente as madeiras meãs. A
madeira real se caracteriza pela qualidade superior, por ser resistente
a exposição climática e ao peso. Exemplos de madeira real são a
guanambi, o jacarandá e o cedro. Estas madeiras podem ser usadas
não apenas na construção das habitações, mas também, como
estruturas para as embarcações. segundo Gabriel Soares de Sousa '"a
guanambi, é uma árvore comprida, e não muito grossa, cuja madeira é
amarelada, que serve para obra de casas" 19 •
As madeiras medicinais são conhecidas pelos indígenas e
utilizadas sempre pelos pajés na obtenção da cura, seja para exorcisar
algum mau espírito, seja para proteger de alguma enfermidade. Estas
ervas porem, não foram suficientes para combater as mazelas trazidas
'
da Europa e Africa.
Finalmente as madeiras meãs que produzem uma espécie de
resina natural que era utilizada para impermeabilizar. os navios,
exemplo desta utilização pode ser revelada em Gabriel Soares de
Sousa "serve para toda obra de casas, do que se faz muito tabuado.
Madeira que cria entre a casca e âmago uma matéria alva e grossa,
que pega como terebentina ( ... ) fazendo-lhe algum cozimento, que
engrossará e coalhará como resina, que servirá para brear navios"20 •
A tribo dos Apynaé utilizava o látex destas árvores meãs,
confeccionando "bolas de borracha", sendo realizada uma cerimônia
peny-tág, onde eles retiravam o "suco" de plantas como mangabeira
por exemplo, e faziam uma fogueira e construíam acima desta
fogueira um suporte em madeira, que funcionava da mesma maneira
que a estrutura para moquear seus alimentos. para que eles pudessem
apoiar o cabo em madeira, que pouco a pouco ia sendo molhado com
o líquido extraído das plantas, que ao contato com a alta temperatura
produzida pela fogueira ia aos poucos tomando a substância mais
leitosa, com essa consistência os índios retiravam a bola formada e
esperavam secar, para se utilizarem a medida que necessitassem21•
19

20

21
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Esta cerimônia entretanto, não era realizada apenas pelos Apinayé, /
outros grupos indígenas possuíam o conhecimento do látex.
V

•

Algumas árvores não fazem parte desta classificação de
Gabriel Soares de Sousa, porém não passaram despercebidas pelo
autor, que encontra na guanambi e no jenipapo utilização bastante
diversificada e de grande utilização entre os indígenas. e que aos
poucos será absorvida pelos europeus, confirmando respectivamente a
citação do autor sobe a guanambi "árvores que dão a embira, de que
fazem cordas e estôpas para calafetar", ainda sobre o jenipapo "árvore
comprida, cuja madeira serve para obra de barcos e hastes de
lanças"22 •
Os materiais especificados acima são responsáveis por grande
parte da produção material do mundo indígena, incluindo nesta
produção material, a moradia. No caso das habitações temporárias, a
coberta tinha vida curta, durando poucos dias, já que as folhas
normalmente eram utilizadas ainda "verdes", dispensando a secagem.
Nesse tipo de moradia é imprescindível a obtenção de folhas
grandes que possam servir da proteção do sol ou da chuva, elucidando
talvez a razão pela qual alguns artistas ilustram fantasiosamente
algumas cobertas das habitações temporárias. Segundo Debret, a
confecção da coberta deste tipo de habitação somente era possível em
razão do tamanho das helicônias, já que essas folhas eram bastante
pesadas. Essa afirmação entretanto, não é exata pois, foi observado
que no gênero das helicônias~ a representante das famílias das
musáceas, que possui o maior exemplar é a bananeira,
impossibilitando assim, a construção de uma coberta somente com
folhas de bananeira da maneira que Debret ilustra 23 •
A folha da bananeira pode ser utilizada para coberta, o que
modifica é a maneira pela qual esse material é colocado no cume das
habitações, necessitando da secagem das folhas e de uma construção
prévia de uma trama em madeira e embira para sustentá-la .
•

22
23

SOUSA,G.S.p.213.
DEBRET, J. B. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. São Paulo: Ed.
Martins, Tomo 1, vol.l, 1940.
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Habitações Permanentes
Seguindo a descrição de Caminha somente em um segundo
dia de caminhada é que os portugueses puderam conhecer uma aldeia
indígena, afastada da costa e protegida dos inimigos "( ... ) e segundo
eles diziam, foram bem uma légua e meia a uma povoação, em que
haveria nove ou dez casas, as quais eram tão compridas, cada uma,
como esta nau capitania. Eram de madeira, e das ilhargas de tábuas, e
cobertas de palha, de razoada altura; todas duma só peça, sem
nenhum repartimento, tinham dentro muitos esteios; e de esteio a
esteio, uma rede atada pelos cabos, alta em que dormiam"24 •
A análise da conformação da moradia nativa será permeada
por lacunas que certamente não conseguirão ser respondidas.
Entretanto, a partir do quadro exposto sobre o cotidiano indígena e
suas relações com a natureza e com o tempo, será possível definir
alguns parâmetros para o estudo da habitação indígena, verificando
que o estreito relacionamento entre o indígena e a natureza será
determinante em muitos momentos de sua existência.
A natureza possui uma importância fundamental na vida
indígena, a começar pela necessidade vital de sobrevivência, ligada à
busca de seu alimento, seja através da caça da pesca ou da colheita.
As atividades desenvolvidas pelos indígenas diariamente se
subdividem em, uma parte do dia dedicada à sua subsistência, e o
restante do dia se ocupavam com outros afazeres , que não fossem
necessariamente relacionados à necessidade de subsistência. Segundo
Autor Anônimo "( ... ) esses grupos nã·o costumavam passar todo na
roça, começavam desde as sete horas da manhã até meio-dia; e os que
são mais solícitos não passam das duas da tarde, o que sabem muito
bem pela altura do sol, feito este trabalho retomam à casa"25 •
A preparação da terra com a técnica da coivara, também exige
dos nativos a presença de todos os homens da tribo, e o mesmo se dá
no período da colheita, onde todos se reúnem. Segundo Hans Staden
'"quando querem plantar, derrubam as árvores do lugar que para isso

24
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escolheram, e deixam-nas secar por três meses. Então lhes deitam
fogo e queima-nas. Depois fincam as mudas da planta de raiz que
usam como pão, entre as cepas das árvores. Este vegetal se chama
mandioca. Estas pegam e se desenvolvem tanto em seis meses, que
podem ser utilizadas"26 •
Independente de qual seja o provimento básico para o grupo.
evidentemente, o alimento será retirado da natureza. A preparação do
grupo para a pesca por exemplo, exige dos índios uma confecção
prévia de seus próprios artefatos, que acontecem sempre no meio da
aldeia, com a participação de todos os homens. Segundo Jéan de Léry
"( ... ) além de flechas usam espinhos à feição de anzóis, presas a
linhas feitas de uma chamada de tucon a qual se desfia como
cânhamo e é muito mais forte como esse apetrecho"27 •
Falar dos aspectos que envolvem a vida indígena, inclui
também resgatar dessa maneira de viver a concepção da habitação
indígena. Os aspectos naturais definem em muitos momentos o
partido adotado pelos indígenas desde a escolha do local a ser
estabelecida a aldeia, até a maneira que as ocas são distribuídas
internamente. A partir do arcabouço indígena serão traçados
elementos para a compreensão de sua habitação, sendo eles:
zoneamento e disposição interna.

Zoneamento
Primeiramente trataremos aqui, de olhar para a aldeia a partir
da escolha do seu local. Já foi descrito anteriormente com base nos
cronistas, que a opção de onde a aldeia seria fincada estaria delegada
ao membro mais velho da tribo. Entretanto, esta hierarquia
significava algo mais que isso, esse membro possuía o conhecimento
sobre a terra, levava em conta sua proximidade com espelhos d ' água
e possibilidades de manutenção, admitindo então a congruência entre
uma hierarquia do restante da tribo em relação a este indígena e deste
último em relação à natureza.
A casa das flautas, casa dos homens ou ainda carpe, é uma
das únicas construções que podem ser erguidas no centro da aldeia,
tal importância se deve ao fato desta construção está relacionada com
•
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a decisão de todas as atividades da vida social e religiosa da tribo,
cabendo apenas aos homens o acesso a este local 28 •
•

Uma segunda construção próxima~ área central da tribo, é a
gaiola do gavião real, podendo ser vista principalmente nas~ do
Xingu, não tendo sido identificado culto específico a este animal,
porém segundo Branco, esse animal possui cuidados especiais dos
membros da tribo como um animal de estimação29 •
A disposição das habitações varia de acordo com o grupo.
Não havendo uma homogeneização no assentamento das casas,
alguns deles assumem uma forma elíptica ou de ferradura. Um
registro deste tipo de disposição ferradura foi encontrado em tribos na
região de São Raimundo Nonato, no Sul do Piauí, onde a
determinação deste zoneamento foi determinado a partir de manchas
de escavação, que segundo Gabriela Martin "assinalaram-se
ocupações com cerâmicas em abrigos, onde foram escavadas umas
funerárias e vestígios de plantas cultivadas. Realizaram-se coletas de
superficie, trincheiras e sondagens arqueológicas em sítios abertos
identificados como aldeias, que significam um referencial das
ocupações ceramistas na região"30 •
Um exemplo ímpar de zoneamento refere-se à tribo
encontrada por Américo Vespúcio na região denominada Paria, que
posteriormente teria seu nome alterado para América. Tratavam-se da
habitações organizadas sobre estruturas em madeira, porém sobre as
águas, em palafitas, possuíam como acesso entre as habitações
pequenas pontes móveis. A opção da habitação concebida sob tal
condição é bastante conhecida pelos povos da região Amazônica, que
por possuírem intensos regimes pluviais, passam determinadas épocas
do ano com suas terras alagadas, onde o nível da água sobe bastante,
necessitando assim, de estratégias de construção que permitam a
resistência da construção ao calendário da águas da região.
Provavelmente, estas foram as condições encontradas por Américo
Vespúcio em terras americanas.

28
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A interação existente entre essas moradias não está
relacionada com a manutenção de um local de encontro, que funcione
como praça, contrastando-se aos demais grupos que possuem no
centro da ladeia o local de aproximação entre todos os membros da
tribo. As ressalvas são necessárias quanto a este tipo de assentamento,
por se tratar de uma habitação que não possui grande proporções, se
comparada as existentes em terra firme . A convivência ocorre nos
momentos das atividades desenvolvidas para a manutenção do grupo.
A celebração da vida em comunidade não deixa de existir
entre estes grupos ribeirinhos, o que se altera, é o padrão pelo qual se
conforma a relação entre eles que são decorrentes das condições
oferecidas pelo meio.
A tribo dos Krahó, é um outro exemplo singular da
importância dada à disposição das casas ao longo do território
escolhido pelos indígenas. Situados na região pertencente ao estado
de Goiás, este grupo possui como singularidade, a resistência à
manutenção dos seus valores habitacionais. Não tendo sido aceita á
modificação da disposição das casas seguindo o modelo de uma rua
principal com casas ao lado. Eles se mantiveram irredutíveis na opção
de suas habitações construídas a partir de um zoneamento circular, ou
seja, uma grande área circular no centro da tribo com as habitações
em volta, modelo que vem se repetindo desde o contato, o grupo dos
Krahó foi estudado inicialmente por Curt Nimuendaju e
posteriormente por Julio Cezar Melatti.
Para Julio Cezar Melatti, o traço cultural marcante deste
grupo, consiste na circularidade de suas aldeias, porém o autor parece
não ter identificado com clareza a razão pela qual o grupo tem como
marco de sua existência essa maneira de morar. Ao longo de seu
trabalho tentando encontrar precedentes no assentamento desta
aldeias de maneira circular obteve como aparente justificativa a
herança cultural, onde os indígenas lhes respondiam "os índios fazem
aldeia em forma circular porque os antigos também faziam assim" 31•

,

Tal argumentação porém .não deve ser verificada como
convincente, durante toda a estruturação desse grupo, foi percebido a
diversificação das atividades e uma certa individualidade entre os
l
31
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grupos de segmento residencial único, ou seja, núcleos familiares
formados pelo homem sua mulher e os filhos, que diferentemente dos
demais grupos encontrados, estes últimos possuíam controle das
atividades para sua sobrevivência, onde tarefas desenvolvidas pelo
homem seria suficiente para sua subsistência. não necessitando do
restante do grupo para desenvolverem atividades em conjunto.

!

•

•

A posição ímpar deste grupo de uma certa independência, não
exclui de sua conformação os demais segmentos residenciais
existentes na formação da tribo, ao contrário, eles vivem em
comunidade, e em uma mesma habitação convivem vários núcleos
residenciais, confirmando o padrão de aglomeração observado nos
grupos indígenas.
As habitações desse grupo segundo Curt Nimuendaju, para
serem assentadas possuíam algumas regras básicas, primeiro de
necessidade de sobrevivência. Porém é na caraterização da aldeia
circular que este grupo consegue afirmar sua identidade, para Curt
Nimuendaju "os próprios Timbira consideram como um dos mais
característicos elementos da sua cultura a forma circular de suas
aldeias. Enquanto os Timbira ainda possuírem a sua consciência
étnica, não se deixarão persuadir a abandonar esta forma de habitar
em conjunto, intimamente ligada à sua organização social e
cerimonial. Apesar da sua grosseira ignorância em relação à cultura
indígena, os missionários Batistas entre os Krahó parece que
instintivamente sentiram a importância social do círculo da aldeia,
empregando todos os esforços para conseguir que os índios os
desprezassem, visto como enquanto existiam aldeias circulares
também esteve de pé a antiga ordem social, dentro da qual não
há
,
lugar para missionários ( ... ). O Serviço de Proteção aos Indios
procurou debalde convencer os Ramkókamekra que um povoado em
forma de rua é melhor que um em forma circular, quando eles, em
1924, mudaram sua aldeia para o Ponto. Foi, porém, bastante sensato
em não insistir quando os índios recusaram peremptoriamente a
proposta"32 •
A afirmação feita por Curt Nimuendaju sobre a convicção dos
Krahó a respeito do zoneamento adotado por eles, enfatiza o que Julio
32
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Cezar Melatti defende sobre a herança cultural como traço de
resistência. Certamente este deve ser o fator responsável pela
movimentação e defesa do grupo em optar por um pátio em forma
circular para a construção de sua tribo, devendo-se reconhecer porém
que não são apenas estes elementos que fomentam perpetuação do
grupo.
A análise da tribo circular, também pressupõe outros artificias
relacionados à segurança no momento do seu estabelecimento,
entendendo-se que em termos do conhecimento empírico não existe
entre os índios uma compreensão sobre as formas poligonais
existentes na natureza, elas são evidentemente percebidas, mas não
estão enquadradas dentro de uma noção sistematizada do
conhecimento científico.
Tendo como pressuposto básico a sensibilidade do grupo
sobre a escolha da forma circular, talvez tal explicação esteja
relacionada a otimização que esta forma proporciona. O desenho
circular ocasiona possibilidade de uma visualização completa e igual
de toda a tribo, não valorizando uma habitação diferentemente da
outra, confirmando assim, a igualdade entre todos os membros do
grupo, já que as atividades dos núcleos residenciais os toma
simultaneamente independentes e iguais entre si.

~unda

Uma
questão pode ser levantada a partir da opção
circular, que está vinculada a não criação de pontos fracos ao longo
do território ocupado pela tribo, no momento em que tem-se uma
forma quadrada por exemplo, evidentemente criam-se pontos de
tensão nos seus vértices, valorizando assim, alguns locais como
estratégicos e outros como secundários, situação impossível de
ocorrer em um zoneamento circular, além de oferecer uma
visibilidade igual a toda tribo. Tais razões parecem ser definidas
apenas através de uma otimização espacial para o estabelecimento da
tribo, entretanto tal premissa beneficia a vida em comunidade
tentando resistir tendo como ponto de partida a união do grupo.
A organização do zoneamento das tribos indígenas reflete
claramente a opção feita por eles na sua maneira de viver. A vida em
comunidade é fator imprescindível para a sobrevivência dos grupos
indígenas, fortalecendo uma maior possibilidade de resistência.
Deve ser avaliado que a intensa atividade diária produzida
fora da aldeia, faz com que a área de maior convívio não aconteça em
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cada lanço separadamente, mas sim a área comum a todo o grupo,
podendo ser caracterizado então, a opção de uma construção que tem
como fundamento maior, a vida em comunidade, convergindo todas
as atenções para o centro da aldeia.
Zoneamento por Segurança

Os parâmetros escolhidos para a construção das aldeias
também estavam vinculados á questão da segurança. Caso fosse
possível, a aldeia deveria estar fincada em um local mais alto,
proporcionando uma visão ampla daqueles que se aproximassem do
local, repetindo a técnica já utilizada pelos europeus na construção de
suas fortalezas. Tal exemplo foi percebido ~or Claude d' Abbeville
"entretanto os Srs. De Rassily e de La Ravardiere, desejando construir
um forte, tanto para segurança dos franceses como para defesa do
país, escolheram uma bela praça. muito indicada para esse fim por se
achar numa alta montanha e na ponta de um rochedo inacessível e
mais elevado do que todos os outros e donde se descortina o terreno a
perder de vista; assim entrincheirado, formando um baluarte do lado
da terra firme, é inconquistável e tanto mais forte quanto cercado
quase por completo por dois rios muito profundos. e largos que
desembocam no mar ao pé do dito rochedo, onde se acha o único
porto da ilha do Maranhão"33 •
Exemplo similar do estabelecimento de aldeia indígena em
local estratégico pode ser alcançado no tratado enviado ao rei sobre as
riquezas da metrópole "( ... ) também mandou a hu' Manoel de
Miranda grande lingoa dos índios, que povoassem com piti guares, q'
tinha junto de diversas partes hu' sitio ao pedas serras, q' chamão de
Aracare ( ... )" 34 •
O exemplo das construções indígenas concebidas segundo os
moldes de proteção não param por aí, Hans Staden ilustra com muita
precisão de que maneira uma aldeia poderia ser vista como uma
fortificação.

33
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O tipo de zoneamento a ser definido em uma aldeia
estabelecida em um local onde haja exigência de segurança difere das
demais tribos assentadas em locais não belicosos.
Internamente~

todas as habitações se mantinham iguais.
somente em relação ao limite da área que estava fincada a aldeia.
divergia das demais aldeias que não estavam em locais estratégicos
para a guerra.
Foi percebido que essas tribos possuíam cercas que
posteriormente seriam adotadas pelos portugueses, que era o tapume
feito cotn estacas fincadas na terra - paliçada - em toda sua extensão,
protegendo todo o terreno que correspondia ao local da tribo. Um
segundo modelo, era a utilização da cerca dupla, que se caracterizava
por uma primeira proteção em paliçada qu~ tinha contato direto com a
área externa aos limites da tribo, e a última estratégia de proteção
acontecia com a construção de gr~nde blocos em madeira que
tangenciavam toda a tribo.
,,

No exemplo de Hans Staden sobre uma tribo construída nos
moldes de segurança a paliçada não parece ser a única estratégia para
afastar os inimigos. No acesso á tribo haviam caveiras fincadas nas
estacas de madeira, que funcionavam como aviso para aqueles que
pensassem em atacar a tribo, já que as caveiras representavam aqueles
que foram devorados nos rituais antropofágicos, nas palavras de Hans
Staden "( ... )tem vários deles o costume de cravar as cabeças de quem
foi comido na cerca de entrada de sus casas"35 •
A moradia indígena, que estava situada em um local que
exigisse do grupo cuidados com a proteção, normalmente se
caracterizava por possuir menor número de habitações que as demais
tribos encontradas no território, porém a quantidade de habitantes não
era menor, eles encontravam-se mais aglomerados nos seus lanços, já
que a necessidade de proteção exigia desses grupos muitas pessoas
para defenderem seu espaço.
Semelhante á descrição de Hans Staden pode ser observada
também a de Gabriel Soares de Sousa .. se fortificam fazendo sua
cerca de caiçá; o que fazem com muita pressa para dormirem ali
seguros de seus contrários, mas com boa vigia; onde muitas vezes são
35
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cercados e apertados dos contrários, mas os cercados vêem por ~etrás
desta cerca a quem está de fora, para empregarem todas as suas
flechas á vontade, e os de fora não4 êem quem lhes atira" 36 •
A proteção dupla possui na $egunda cerca - a interior - a função
de um grande escudo em madeira para o grupo que está dentro da tribo,
isolando-os completamente, ao mesmo tempo que impede por completo o
acesso dos inimigos, além de não possibilitar a passagem de flechas,
segundo Hans Staden "acostumam também construir paliçada em volta
de suas casa com palmeiras que partem. Tem as cercas umas doze braças
de altura, e tão grossas as fazem que nenhuma flecha pode penetrar, e
fazem em volta da cerca outra de paus grandes e altos, e postos,
juntamente que nada pode entrar nem sequer deslizando"37 • Por outro
lado, essa estratégia de proteção assegura entre algumas pequenas
aberturas a visão daqueles que estão dentro da trib<:>, permitindo assim
maior segurança e desenvoltura no momento do combate. As estratégias
de proteção utilizada pelos índios não foram suficientes para derrotar os
europeus á caminho da c.onquista do interior do território, não retirando
dos nativos o mérito de terem resistido duramente á investidas da Coroa.

Disposição Interna
A importância de tratar a disposição interna da habitação,
confirma mais uma vez o padrão de vida estabelecido pelos indígenas,
através da celebração da vida em comunidade que consiste em uma
das únicas possibilidades de tentativa de resistência.
Nas descrições dos cronistas está presente a perplexidade
diante deste cotidiano sempre próximo, porém sem grandes
transtornos, onde o limite de cada núcleo familiar é respeitado.
Apesar dos lanços não possuírem divisão construtiva, isso não toma o
espaço dessas habitações confuso, ao contrário, cada família possui
seu espaço determinado pelo número de redes atadas e uma fogueira
no centro de cada lanço.
A descrição de como eram as habitações internamente não
difere muito, de um cronista pata outro, apenas com algumas pequenas
alterações. E compreensivo a razão pela qual seja observado como
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caracterização comum a todos os cronistas, uma quase completa
ausência de mobiliário nestas habitações.
Tal situação se deve ao fato de não possuírem um local fixo
por muito tempo, no máximo seis ou sete anos, e quando acontece a
mudança para outro local, eles levam consigo umas poucas cestas , e
objetos de adornos pessoais. Talvez por possuírem uma vida voltada
para o exterior, estes indígenas também vêem na natureza seus mais
ricos utensílios, é através da natureza que reside sua sobrevivência,
baseando sua continuidade temporal nos costumes que são herdados
dos antepassados.
Para Jéan de Léry ..as casas dos selvagens são em geral
compridas, abauladas no teto e cobertas de ramos cujas pontas toca no
solo"38 • No interior destas habitações Pêro Vaz de Caminha as
descreve como um local onde "não há nenhum repartimento, tinham
dentro muit~s esteios e, de esteio a esteio, uma rede atada pelos
cabos, alta, em que dormiam. Debaixo, para se aquentarem, faziam
seus fogos. E tinha cada casa duas portas pequenas, uma num cabo e
outra no outro·" 39 •
~

As descrições sobre a disposição interna se repetem, para o
autor anônimo "nelles não há alguma qualidade de repartimento mais
que os tirantes, que medem entre os ramos, onde se agazalha cada
parentella. Escolhe o gentio velho logar para seu rancho, onde se
arruma com sua mulher, amigos, filhos, solteiros e velhos que o
servem. E logo se vão arrumando os mais"40 • Para Hans Staden "estas
ocas não tem divisões no interior. Ninguém tem quarto separado, a
cada ocupante, porém marido e mulher, cabe, de um lado, um espaço
de doze pés de comprimento. O espaço correspondente do outro lado
é tomado por outro ocupante. Assim ficam repleto as cabanas. Cada
ocupante tem seu fogo próprio. O chefe da cabana recebe seu lugar no
centro. Cada cabana é provida em geral de três pequenas portas, uma
em cada extremidade, e uma no meio. Elas são tão baixas que os
índios precisam curvar-se para entrar e sair"41 •
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Os Tapuia, segundo Gabriel Soares de Sousa, delegam a sua
moradia outras funções além do simples recolhimento ao final do dia.
O autor relata esses hábitos da seguinte maneira "e quando morre
algum principal da ladeia em que vive, e depois de morto alguns dias,
antes de o enterrarem fazem as cerimônia seguintes( ... ) têm-lhe feito
na mesma casa e lanço onde ele vivia uma cova muito funda e grande,
com sua estacada e quando morre algum môço, filho de algum
principal, que não tem muita idade, metem-no em cócoras, atados os
joelhos com a barriga, em um pote em que lhe caiba, e enterram o
pote na mesma casa debaixo do chão, onde o filho e o pai, se é .morto,
são chorados muitos dias" 42 • A utilização da moradia como cemitério
para o membro importante revela uma relação com a morte bastante
diferente dos índios Krahó, que praticavam o enterramento de seus
mortos próximo a suas casas, porém segundo Melatti "os mortos eram
sepultados perto das casas, ou seja, na periferia da aldeia. Teríamos,
pois, também mortos na periferia e vivos no centro. Assim, as
mulheres, os mortos, os inimigos obviamente não pertencem ao grupo
que os considera; os mortos são antigos membros da s<rciedade, mas
que a deixaram, as mulheres, são membros da sociedade, mas não
participam dela em sua plenitude, sendo excluídas das decisões
políticas e de certos desempenhos rituais43 ". Seguindo este raciocínio,
a forma circular da aldeia, com as habitações à sua volta e com um
pátio central, talvez seja a maneira mais óbvia de representar
espacialmente os vários segmentos, onde os membros ocupam
simultaneamente posição de independência e comunidade.
Os Tapuia, segundo Gabriel Soares de Sousa "vivem em suas
aldeias em casa bem tapadas pelas paredes, e armadas de pau-a-pique,
a seu modo, muito fortes, por armas dos contrários, as não entrarem e
tomarem de súbito, nas quais dormem em redes, como os Tupinambá,
com fogo à ilharga, como faz todo o gentio desta comarca"44 •
Os relatos deste último segundo Berta Ribeiro sobre a
moradia dos tapuia, trata de uma construção que teve na sua
adaptação da técnica portuguesa de pau-a-pique a possibilidade de
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melhoria de sua proteção, além de Ter sido absorvida esta mesma
técnica para a construção das senzalas e da população pobre45•
Ao descrever a quase inexistência de móveis no cotidiano
indígena, faz parecer que não havia interesse em confeccionar
material para uso próprio. Ao contrário, fazia parte da vida em grupo
a divisão de tarefas a cada membro, as atividades de subsistência
como a caça ou pesca por exemplo, obrigatoriamente exigia a
manufatura de arcos, flechas, esteiras, certos tipos de cestos e
cerâmicas, além da confecção de objetos utilizados em rituais.
A rede como observou Caminha através do termo tupi ini, por
exemplo talvez seja o único móvel que acompanha o grupo indígena
durante toda sua vida. tal versatilidade segundo Berta Ribeiro ·'se
deve, certamente, ao · fato da rede de dormir adaptar-se
excepcionalmente bem às características do clima tropical, quente e
úmido; às necessidades de deslocamento, porque se trata de objeto
facilmente transportável; de higiene, porque durante o dia pode ser
lavada e arejada, ficando suspensa a certa distância do chão; e de
disponibilidade de espaço dentro da vivenda, porque durante o dia
pode ser levantada ou retirada,, deixando toda a área da habitação livre
para os misteres domésticos. E um invento admirável, que satisfaz as
condições de existência das comunidades que o utilizam, por seu
valor prático e estético46 " .

Câmara 9'~cudo faz uma apologia á rede, como um dos
elementos que Juntamente com a mandioca foi;am os primeiros
elementos de adaptação e acomodação do português ·'a rede se tornara
inseparável do indígena, do mameluco, do sertanejo contemporâneo,
andando, ao azar das secas, de rede às costas. A rede representa o
mobiliário, o possuído, a parte essencial, estática, indivisível do seu
dono. Onde ia o indígena levava a rede. Ainda hoje o sertanejo
nordestino obedece ao secular padrão. A rede faz parte do seu corpo.
É a derradeira coisa de que se despoja diante da miséria absoluta"47 •
A conduta indígena não inclui grande importância à
fabricação de móveis para a habitação. situação bastante diferente do
45
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RIBEIRO, Berta. O índio na cultura brasileira. Rio de Janeiro:
Ed.Unibrade, 1987.
RIBEIRO, B. p . 120.
RIBEIRO. B. p. 143.
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período do contato, onde o nomandismo se tomou sinônimo de
sobrevivência contra os ataques portugueses em busca do
aprisionamento de índios para o trabalho escravo e na busca de
conseguirem cada vez mais terras para a cultura da cana e no sertão a
criação de gado.
Tais razões não aprisionam mais o cotidiano deste indígena,
na verdade, seus problemas atualmente estão relacionados a tentativa
de manutenção do que ficou do período anterior à conquista, que teve
como resultado para os índios, um impacto avassalador capaz de
destruir intensamente os valores de sua cultura. Falar dos nativos
como construtores inábeis e escassos seria pouco aceitável. Faz-se
necessário entretanto, perceber que a existência de necessidades
diferentes do europeu, levam a uma organização espacial também
diferente, que em termos de sua moradia conseguem estabelecer um
padrão ímpar, onde a unidade de habitação funciona
simultaneamente, como unidade doméstica e de trabalho, além da
propriedade ficar ao alcance de toda a comunidade, em razão
disso, o
,
modelo adotado por tais núcleos habitacionais resultam em
construções plurifamiliares sem a necessidade sequer de divisões
internas.
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