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A P.4. SEMILUNAR DA MULHER WAUR.A
por
HARALD SCHULTZ

t

E VILMA CHIARA

0 presente trabalho baseia-se nas notas de campo de Harald
Schultz, assistente de Etnologia do Museu Paulista, que esteve
entre os indios Waura, do rio Batovi, um. dos formadores do rio
Xingu, Estado de Mato Grosso, durante os meses de julho, agosto,
setembro e outubro de 1964.
A aldeia se compoe de cinco casas de moradia ( onde vivem
oitenta e duas pessoas) e uma sexta, a casa das mascaras, onde
OS indios guardam tambem as flautas e outros objetos que as
mulheres nao podem ver. La, os homens se reunem para trabalhar ou conversar. Normalmente, as mulheres nao devem
penetrar nesse recinto, pelo menos quando os objetos a elas
proibidos estao a vista.
Os Indios Waura sao OS unicos fabricantes da ceramica da
regiao; segundo informa~oes obtidas dos Waura, as mulheres que
na aldeia mehinaku fabricam panelas sao Waura. A ceramica
faz parte do mercado·de trocas entre as tribos xinguanas conhecidas hoje em dia. Alem desse contacto de intercambio de artigos manufaturados, ha uma intensa acultura~ao inter-tribal como
se depreende das informa~oes largamente publicadas sobre esta
area cultural do Brasil. Assim, cerimonia, mitologia, ornamentos corporais, pintura de corpo e demais objetos sao mais ou
menos comuns a todas as tribos da regiao.
A pa semilunar de uso domestico, kukuze, conhecida sob o
nome de virador de beiju, e um desses objetos muito difundidos,
apesar de nao ser um artigo encontrado nas trocas inter-tribais.
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A pa semi-lunar, tal como existe ainda hqje, foi descrita por
Karl v.d. Steinen. Trata-se de uma placa de madeira fina, de
forma semi-lunar, as vezes munida de um cabo em ·forma de
cobra, pesco90 de ave, jacare, peixe, com uma pintura de fundo
branco e · desenhos em preto e vermelho. Essas pas tern
em media uma largura de 10 a 13 cm e cerca de 25 cm de comprimento, inclusive o cabo.
Utiliza~fio

As raizes de mandioca sao raladas e espremidas por meio de
uma esteirinha de talos colocada sobre a boca de uma grande
panela de ceramica. 0 liquido que cai e deixado em repouso
e o amido fino se deposita no fundo da vasilha. 0 sumo venenoso da mandioca e entao esgotado, e 0 amido, compacto, e retirado e exposto ao sol para que seque, sendo depois armazenado
dentro da casa. Para retirar esse amido, com o auxilio da pa
semi-lunar, usando-se a parte arredondada da mesma, corta-se
·Um cfrculo (de diametro cerca de 40 cm menor que o fundo da
p~6pria panela) inscrito no fundo e pratica-se mais quatro cortes
entre este circulo ea parede da panela. Assim, em peda~os de
forma definida, 0 amido e retirado e colocado sobre uma esteira
para secar. Depois de seco e utilizado na fabrica~ao de beijus.
A pa semi-lunar, entre OS Waura, nao e utilizada para virar 0
beiju durante seu cozimento sobre as pranchas circulares de
ceramica. As opera9oes entao sao realizadas simplesmente com
as maos. Eventualmente, as mulheres cortam peda9os de
beijU, para distribui-los, com a pa, mas normalmente, OS
.beijus ~ao rasgados no momento de serem servidos.
Fabrica~ao

As pas semi-lunares nao sao feitas como um simples objeto de
uso domestico, mas sua fabrica~ao comporta toda uma serie de
·cerimonias das quais participa toda a comunidade. Diz o informante indigena, Ikiana indio kustenau, mas criado entre os
Waura), que as pas devem ser fabricadas de quando em quando
e tambem, que a festa e realizada varias vezes por ano. Esta
informa9ao, porem, nos parece duvidosa, pois as pas, segundo ·o
seu USO acima exposto, sao necessarias principalmente durante
os meses de seca, quando as mulheres se dedicam ao armazenamento de grandes quantidades de amido para os meses de chuva.
Como ·cada mulher deve receber, como veremos adiante, varias
pas de uma vez, elas seriam suficientes para os meses de sua
utiliza~ao mais intensa.
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A fabrica~ao das pas semi-lunares, a organiza~ao do conjunto de atividades economicas a ela associada e a data do
come~o das opera~oes tecnico-sociais sao 0 assunto das conversa~oes a noite, no centro da praga da aldeia, entre ~s homens
iniciados no conhecimento do sobrenatural: os homens da familia do chefe, os xamas e os mais velhos podem fumar charutos e
pertencer, portanto, ao circulo dos dirigentes da aldeia. Os
outros homens nao podem fumar charutos e nao tern 0 direito de
entrar no circulo do centro da praga, ao redor de uma pequena
fogueira. Quando as decisoes comportam a sua participa~ao, os
homens mais jovens em geral se aproximam ate uma distancia de
mais ou menos tres metros e aguardam a sua vez de falar.
0 chefe, ao final das delibera~oes, levanta-se e, a viva voz,
estabelece os passos das operagoes. Assim, foi decidida uma
pesca no dia seguinte, para que as mulheres tenham com o que
preparar a comida para as cerimonias que acompanham a fabrica~ao das pas. Depois dessa decisao, os homens dan~am e cantam na pra~a.
Depois do dia da pescaria, feita pelos homens, a noite passa
tranqiiilamente, sem manifestagoes festivas. Os homens repousam. No dia seguinte, ao despertar do sol, os homens se preparam para sair e abater uma arvore predeterminada. :a:Ies se
reunem na pra~a da aldeia e se pintam reciprocamente com todo
o cuidado, durante mais ou menos uma hora, usando somente a
cor vermelha. Assim pintados e festivamente ornamentados,
eles partem atraves da mata ate o limite com o cerrado. La,
Se dirigem para uma arvore alta e oca, que OS jovens COme~am a
abater. Enquanto isso, os mais velhos fumam charutos que
enrolaram na hora. 0 chefe muda de lugar para evitar ser
fotografado e faz sinais imperiosos que nao deseja ser alvo da
objetiva. Como auxilio de um machado de ago, os jovens retiram da arvore abatida, pranchas horizontais que sao distribuidas entre todos. As pranchas sao reduzidas grosseiramente, no .
local, a forma e espessura das futuras pas.
Os homens voltam a aldeia depois de umas cinco ou seis
horas de ausencia. Na pra~a central, tres mulheres cantam e
dangam. Uma delas usa um cinturao largo, ornamento tipicamente masculino, mas sua pintura e em vermelho, sem
desenhos, pintura caracteristica das mulheres. N as maos, com
os bragos esticados, ela segura uma corda. As mulheres interrompem 0 canto e a dan~a a chegada dos homens e vao ao seu
encontro. Outras mulheres saem das casas e, em longa fila, as
acompanham, cantando e dangando. Os homens, por sua vez,
tambem cantam e dangam e os dois grupos dao a volta na pra~a
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da aldeia, parando a entrada de cada casa. Finalmente, OS
homens se dirigem a casa de mascaras e la, come~am a trabalhar
a madeira que trouxeram. As mulheres chegam com grandes
panelas de sopa de mandioca, peixe e beijus que entregam ao
chefe, o qual, auxiliado por outros homens, distribui o alimento
a todos os companheiros.
Durante essa mesma tarde, algumas mulheres dangam e
·
cantain na praga da aldeia, revezando-se irregularmente.
A fabrica~ao das pas continua durante dias, intercalada por
outras atividades normais da vida quotidiana, pesca, agricultura~
etc.
Quando as pas estao quase terminadas, faltando entao1
somente a pintura, seis dos homens que as fabricam, especialmente pintados com desenhos em vermelho, saem da casa de
mascaras com as pas entaladas entre as duas metades de um
longo bastao lascado ao meio. :Eles cantam ao redor da pra~a,
param a entrada de cada casa, entram, sempre cantando, ate voltarem a casa de mascaras. :E a demonstragao, as mulheres, do
trabalho ja realizado.
No interior da casa de mascaras ha tambem paus de cavar
ja trabalhados e, como as pas, no ponto de serem pintados. Para
os paus de cavar, feitos alguns dias antes das pas, houve uma
pesca coletiva, e a recep~ao feita pelas mulheres aos homens
que chegavam com a materia-prima foi da mesma maneira como
a descrita para o infci-o dos trabalhos da fabricagao das pas.
Para pintar as pas e os cavadores, os indios utilizam o se. guinte material:
folhas asperas de um arbusto do cerrado para um polimento final, muito cuidadoso;
tronco OU galhos de uma pequena clrVOre do cerrado,
dos quais se obtem uma seiva viscosa e aderente;
argila fina e branca;
folhas de uma leguminosa que, esmagadas, liberam um
sumo preto intenso;
0 vermelho do urucu, sempre a mao, entra tambem na
composi~ao dos desenhos, tanto das pas, como dos paus
de cavar.
Para juntar tudo o que e necessario para come~ar a pintar
os homens saem de manha cedo para colher seu material e se
espalham pelo cerrado pr6ximo. Voltando para a casa de mascaras, os homens comegam imediatamente a trabalhar, cada· qual
nas suas pe~as.

..
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As tres primeiras etapas da operagao pintura devem serfeitas em seguida sobre cada pega:
a pega, ap6s ter sido cuidadosamente lixada com as
folhas asperas, deve ser imediatamente recoberta com a
seiva aderente dos galhos. Para tanto, a parte interna
da ca.sea e raspada com a ponta da faca e as raspas sao
esfregadas sobre as partes do objeto que deverao receber
a base branca;
a base branca e feita com a argila que fica colada sobre
a camada de seiva recem-aplicada;
os desenhos mais finos e delicados sao feitos em preto
com o sumo das folhas esmagadas da leguminosa. Esta
tinta e colocada numa caba~a e OS desenhos sao feitos
com um pauzinho cujas extremidades sao enroladas.
com um tufo de algodao. 0 urucu, vermelho, e apenas:
esfregad:o com os dedos.

Entrega das pas sem~lunares as mulheres
Finalmente, quando as pas estao definitivamente prontas
e ja pintadas, o chefe principal e outro chefe ( 1 ) , seu parente,
saem da casa de mascaras, bem ornamentados, nao mais somente
com a cor vermelha, mas tambem com preto. ~les carregam as:
pas que fabricaram, entaladas sempre uma sobre a outra nos
paus lascados longitudinalmente. Sempre cantando, eles param
a entrada de cada casa e delas saem as . mulheres que passam
a segui-los, em fila, ate terminarem o giro da aldeia, na casa de·
mascaras. Ali, os outros homens estao ainda se pintando. As
mulheres voltam para casa, mas algumas permanecem no patio
cantando enquanto duram os preparativos dos homens. Essas
mulheres que permanecem, j a tern uma pa na mao.
Os homens completamente adornados saem depois de algum
tempo da casa de mascaras com suas pas entaladas nos bastoes
fendidos, e se dirigem a grande casa de moradia do chefe, aonde
entram. Os homens mais importantes da aldeia, o chefe, seus
parentes masculinos e os mais velhos se colocam em fila na
frente das mulheres alinhadas. Os outros dan~am ao redor da
plataforma sabre a qual ja esta depositada boa parte do amido
feito pelas mulheres, em grandes recipientes tubulares que sobem.
(1)

O informa.nte Ikia.na usa. a palavra chefe para indicar quatro homens,
que pertencem a mesma f amilia. Entre ~tes, Malakuiawa, que e
tambem xami considerado muito bom e t.em efetivamente o papel
de lider supremo.

42

REVISTA DO MUS EU 'P AULIST A, N. S., VOL. XVll

-quase ate o teto. Ouvem-se gritos em tom baixo e em falsete.
0 ritmo e marcado pelo bater do pe esquerdo no chao.
·
A um sinal do chefe, a dan~a muda de aspecto. Os
homens, numa danga rapida, saem da casa seguidos por algumas mulheres que colocam a mao esquerda sabre 0 ombro
<lireito de seu companheiro. Desta maneira, eles entram e
.saem das casas, seguidos pelas outras mulheres, depois pelos
homens da familia do chefe, e os mais velhos.
A cerimania termina com um grande desfile na pra~a da
aldeia e uma danga em circulo dos homens. As mulheres se
retiram para terminar a comida destinada aos homen~; depois,
.s ao chamadas a praga em frente da casa de mascaras onde
.recebem finalmente as pas que os homens seguram, entaladas
.n os bastoes.
Informac;ao su.plementar
Um informante indio, falando sabre as pas semi-lunares,
<iiz que elas sao feitas pelos Kukuhi, "bicho como Sapukuyaua" (Sapukuyauci, espirito da agua, representado em mascaras), que depois, as entregam as mulheres como "presente,
para pagar a comida".
Conclusao
A pa semi-lunar e pau de cavar parecem ter um papel que
transcende 0 de sua utilizagao, entre OS waura. Devido a
·existencia desses objetos tambem nas outras aldeias do Xingu,
-fortemente inter-aculturadas, novas pesquisas de campo sabre
,o assunto talvez nos fornecessem melhores informagoes sabre
v seu papel na cultura das varias tribos da mesma area. No
que diz respeito aos Waura, segundo as informa~6es sumarias
aqui expostas, as pas semi-lunares e o pau de cavar sao tratados de maneira especial desde o inicio de sua fabricagao ate a
sua entrega as mulheres. 0 pau de cavar, ainda mais do que a
· pa, nos faz pensar que seu papel na sociedade Waura poderia
ser mais simb61ico do que pratico; o pesquisador observou que
para cavar, tanto durante o plantio como durante a colheita,
homens e mulheres usam na realidade, nao o pau de cavar mas
um pau pontudo qualquer sem preparo algum.
Atraves de um exame do mito do Kukuhi, assinalado de
passagem pelo informante, mas infelizmente nao recolhido pelo
pesquisador, poder-se-ia chegar a compreender:
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a existencia possivel de uma liga<_;ao entre a pa semi-lunar e o pau de cavar com certos aspectos da estrutura
social baseada no sexo. Ambos sao objetoS' ligados a
atividade feminina e durante todo o processo de fabrica<,;ao, que e realizada pelos homens, percebe-se a preocupa<_;ao dos mesmos em manter as mulheres a par
dos acontecimentos;
o motivo pelo qual uma das mulheres que recepcionam
os homens, que chegam com a materia-prima, usa um
ornamento masculino e qual o sentido da corda esticada
entre as suas maos;
qual o papel da cerimonia de fumar realizada pelos xamas ao ser abatida a arvore que dara a materia-prima.
Em geral, diz-se que as tecnicas que dependem de azares
fortuitos sao acompanhadas por ritos que pretendem
favorecer o seu born exito, mas no caso presente, o
sentido magico da ac;ao de fumar charuto seria outro.
Em todo caso, uma nova pesquisa de campo se impoe para
esclarecer quais as normas que regem a escolha das mulheres
·q ue recepcionam os homens, das que recebem em primeiro lugar as pas dos chefes, dos seis homens que fazem a primeira
·demonstra~ao ante.s da pintura, hem como das regras que comandam a entrega de pas e cavadores as mulheres. Estas ob:serva<,;oes nos permitirao verificar quais as rela<,;oes entre esse
·conj unto d,7 cerimonias e a estrutura social dos Waura.
0 ·exame da forma animal do cabo ou dos desenhos da pa
:semi-lunar e pau de cavar e uma possivel rela~ao com desenhos
·que sao observados nas mascaras que representam espiritos da
agua, poderia nos levar ~ informa~oes valiosas no sentido de
uma ligac;ao com o mundo sobrenatural. Da mesma maneira,
·deve-se ter em conta o desenho da pintura corporal que traduz
o status do homem segundo a classe social a que pertence. E
.digno de nota o fato dos homens usarem somente o vermelho
para a pintura de corpo enquanto as pas ainda estao em fase de
·fabrica~ao, e pintura em duas cores quando elas estao prontas,
:para ·a cerimonia final de entrega. Finalmente, no caso espe1cial do pau de cavar, seria _n ecessario observar o seu destino
exato, uma vez que este objeto parece nao ser, entre OS Waura,
iUtilizado como cavador.
Uma pesquisa sobre as pas semi-lunares sera indiscutivel·mente ligada ao pau de cavar, ao mito do Kuku1h i, ao provavel
simbolismo dos desenhos e das formas destes dois objetos e aos
:regulamentos que presidem a distribui~ao dos personagens durante as vanas etapas da cerimonia.
1

44

REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. XVII

Informa~oes

provenientes de outras tribos do Xingu

No que diz respeito as outras tribos do Xingu, assinalamos~
algumas passagens que, levantado o problema dessas duas pe~as:
entre os Waura, sao significativas e demonstram possibilidades~
para novas pesquisas.
a -

U so da pci semi-lunar

As informa~oes sobre OS Kamayura, Trumai e MehinakU!.
atestam diferentes usos da pa semi-lunar:
Oberg, 1953, pcig. 38 (Kamayura): "She watches the baking ·
cake carefully, periodically lifting one side and the another ·
with · the menyu turner (iwep). When the underside turns~
yellow, she turns the cake over with the turner and leaves it..
for several minutes but not long enough to turn yellow".
Ha uma despropor~ao significativa entre o tamanho do.·
beiju e o do virador, que nos faz duvidar da sua eficiencia ao ·
efetuar a opera~ao de virar o beiju.
V. d. Steinen, 1938, pcig. 162: "Entre os Mehinakils os espe- ·
cialistas em farinha do Kulisehu, encontramos tambem um.
exemplar esquisito dessas pas que parecia antes uma ma~a..
Esta 'arma para atacar os bolos' era uma taboa estreita com os-:
dois bordos recortados em sinuosidades; tinha 86 cm de com- ·
primento e 11 de largura".
R. Murphy and B. Quain, 1955, pcig. 30 (Trumai) : "For·
beiju, the sun-dried lumps of fluor were pulverized in a large-·
wooden mortar set in the floor and moistened, sometimes with .
fish juice. It was then placed on a flat clay plate (ja' meo)
and beaten with a special wooden padle until flat, after which.
it was baked".
b -

U so do pau de cavar

Oberg, 1953, pcig. 20 e 21 (Kamayura): "After about 7 ·
months, manioc is ready for use and the ower and his family·
go into the field to harvest the roots according to their needs.
First the husband pulls out the stalk and then the women and.
children dig up the roots with digging sticks".
Oberg, 1953, pcig. 17 (Kamayura): "Old stone axes and'.
digging sticks are still in existence but are kept more as.
heirlooms than as implements of use".
R. Murphy and B. Quain, 1955, pcig. 24 (Trumai): "The·
procedure for planting maize was somewhat simpler... Small_
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:holes, three to four inches deep, were dug with a digging stick
(mica) or knife blade in the open spaces between the manioc
holes . . . The digging stick and knife were the only
~implements used in maize planting, whereas only the hoe was
used to plant manioc".
Buell Quain nao menciona nas suas notas especialmente o
pau de cavar entalhado e enfeitado. Nao sabemos se os Trumai
·tambem usavam este tipo de objeto ou um "digging stick"
·qualquer.
V. d. Steinen, 1938, pag. 160 a 162: (Mehinaku): "Essas ma·deiras pontudas fazem as vezes de pas. Individuos engenhosos
lembram-se entao de entalhar, na parte superior grossa da vara,
a cabe~a e uma parte do corpo de uma formiga que levanta a
areia, i. e de um bichinho que cava tambem. V. fig. 77... Os
.numeros 2, 3 e 4 sao, pois, vespas estilizadas, e se ignorassemos
a sua hist6ria, haviamos de reconhece-las tao pouco como as
·-Cabe~as de cavalo, representados, as vezes, nas cumieiras de
·casas rurais da Pomerania. Sem o conhecimento de sua evo1u~ao, certamente seriam consideradas como pura ornamenta~ao. No nosso caso o motivo e tirado da realidade; os indios
me demonstravam alegremente que eles pr6prios abrem 0 solo
-como o abre a vespa, levantando a areia. A vespa em questao
era chamada kukui pelos Mehinakils, e koinkoing pelos
13acairis".
Na pagina 160, ha um desenho de pau de cavar dos Bakairi,
que tern como ornamento, desenhos ao que parece em preto
s6bre fundo branco e um enrolado de fio que desce ate quase
.a ponta ativa do objeto. Nao sabemos se os indios ornamentaram-no desta maneira para embeleza-lo no momento de efetuar a troca com o pesqUisador, ou se, pela existencia do
<>rnamento enrolado ate a ponta, poderiamos talvez encontrar
tim indicio de que, entre os Bakairi, o cavador poderia ser tambem um objeto cerimonial.
Observe-se que v. d. Steinen menciona o nome, tambem
de lingua Aruak, kukui, que foi dito pelo informante Waura a
Schultz com referencia a um ente sobrenatural.
Sobre as provaveis liga~oes entre os obj~tos em foco e a
mitologia entre os Kamayura, recorremos as observa~oes de
Oberg, 1953, sumarizando-as. t::ste autor menciona tres postes
que representam os espiritos guardiaes da mandioca, mama'e,
que apresentam respectivamente tres desenhos simb6licos:
ivet; forma de meia lua, semelhante tambem no tamanho ao virador de beiju, que tern tambem o mesmo
nome (grafado iwep a pag. 38) ;
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ivircit, tres linhas verticais, tern o mesmo nome que o
pau de cavar, significando tambem madeira ou arvore;
thtt. 0 terceiro poste sagrado tern um desenho em
forma de T que o autor liga a enxada para plantar
mandioca (pag. 20) e a pag. 55 ao pau de cavar: "It is
interesting to note that the word ihtt is also used for
the carved stick with which the manioc roots are dug
from the ground".
Segundo Oberg, portanto, dois dos desenhos sobre OS postes
que representam os espiritos guardioes da mandioca tern o mesmo nome que o pau de cavar, entre os Kamayura. Em seguida,
ao mencionar as informac;oes de v. d. Steinen sobre danc;as das
mascaras hilvat, Oberg faz uma confusao que tentaremos esclarecer: hilvat, segundo v. d. Steinen e o nome das mascaras
q~e levam um bastao de 80 cm de comprimento, com um triangulo terminal cuja base repousa sabre a extremidade superior
do bastao. :€ste objeto e, alem disso, munido de dois dentes
agudos de peixe-cachorro. 0 nome deste bastao e haete. Oberg
tenta entao, aproximar os dois termos semelhantes ivet (virador
de beiju) e hilvat (mascara) tentando tambem relacionar a
descric;ao do bastao haete usado pela mascara com o thit, desenho em forma de T do terceiro poste mama'e.
0 bastao, segundo a descric;ao de v. d. Steinen, usado pela
mascara hilvat seria o mesmo objeto observado por H. Schultz
entre OS Waura, nas maos da mascara Sapukuyauci e nada tern a
Yer com a pa semi-lunar ou com o pau de cavar, nem mesmo
na sua forma, como assinala Oberg. Nota-se, porem, que
Oberg percebeu, de algum modo, apesar das relac;oes estabelecidas de maneira um pouco arbitraria, uma conexao entre o
pau de cavar, a pa de virar beiju, ritos de propiciac;ao e a mitologia dos Kamayura. Logo abaixo, porem, Oberg continua:
"It would be a mistake, however, to consider the hoe, the
digging stick, and the menyu turner as religious symbols. Only
the sacred posts on which these objects are painted represent
the mama'e".
Murphy e Quain dizem que os Trumai pr·a ticavam uma
cerimonia Ole com postes e oferendas propiciat6rias (talvez do
mesmo tipo dos mama'e citados por Oberg entre os Kamayura).
Os motivos decorativos executados nos postes Trumai, as
crenc;as relacionadas · com esta cerimonia e o sistema de
parentesco ou outro tipo de relac;ao social entre os participantes foram assinalados, mas nao suficientemente esclarecidos.

BIBLIOGRAFIA
KARL

von

DEN STEINEN

''Entre os aborigenes do Brasil Central" - Revista do Arquivo Municipal, S. Paulo, Maio de 1958. Ano IV, vol. XLVII.
KALERVO OBERG

Indian Tribes of Northern Mato Grosso, Brazil - Smithsonian Institution - Institute of Social Anthropology - Publication.
N. 0 15. W-a.shington, 1953.

ROBERT F. MURPHY AND

BUELL QUAIN

The Trumai Indians of Central Brazil - Monographs of the Ame-·
rican Ethnological Society, New York, 1955.

GERHARD BAER
Beitrige zur Kenntnis des Xingu-Quellgebietes - Inaugural-Dissert-ation zur Erlangung der Wiirde eines Doktors der Philosophieder Philosophisch-Jlistorischen Fakultat der Universitii.t Basel..
Basel 1960 - (F'<>todruck).

H. SCHULTZ t e V. CHIARA

Mulher

segurando

uma pa semiluna.r sem
cerimonial das mesmas.

PRANCHA I

pintura,

parte

do

H. SCHULTZ t e V. CHIARA

Pas

PRANCHA III

semilunares prontas. Os paus de cavar ainda nao estao
terminados.

H

Dan~a

___..!

do chefe e seu parente diante da fila de mulheres. Os outros homens estao ainda na
casa de mascaras, ult.imando o.s preparat.ivos.

<

H. SCHULTZ t e V. CHIARA

Pe::lac;os

de

amido

compacto, cortados
empilhados ao sol.

PRANCHA V

com

a.

pa

semilunar,

Q9nfec9ao do beiju de a mi do

q~

mandicc8,.

H . S CHULTZ

t

e V. CHIARA

PRANCHAVII

Mulher colhendo raizes de mandioca, sem o pau de cavar.

~

z0>
~

>
<
~

Mulh~r

revolven(:lo

~

cova

da ~

raizes de mandioca, usando para .Lsso, um pau qualquer•
•
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