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TECELÃS TUPI DO XINGU

"A t eee laqem é o teroeiro membro da tr-iade
de o[ÍcJiov ahaY"Í!Jcncv f,cíniuo.;"

1. INTRODUÇÃO
A eleição das técnicas de fiação e tecelagem - interdependentes,
porque uma não existiria sem a outra - como tema de estudo, demanda uma
explicação. Trata-se de desenvolvimentos

presentes em todas as

cultu-

ras, desde a mais remota antigüidade, porque atendem a necessidades humanas fundamentais. As soluções encontradas para salisfazê-las,
ol.)Qur~ç~rmn a al<Juni; pré-ro,1ulu!

vomonue homogênaau,

descoberta das propriedades

relati-

t.ou, Lulu como :

filamentosas de certas plantas, corno o alg~

dão (Malváceas) de.algumas palrnáceas e bromeliáceas, no caso das
ras indígenas brasileiras.

a

O algodão e o caroá passaram a ser

cultucultiva-

dos, o que exigiu descobertas adicionais no campo da genética de

plan-

tas e da agricultura.
A motivação preponderante

do estudo foi, entretanto, ter realiz~

do dois anteriores da mesma índole, sobre a arte plumária
e a- arte

p.o

trançado

(1957, 1957a)
membro

(1980). Es t a última corresponde ao outro

da tríade a que se refere Amsden, sendo o derradeiro a cerâmica.
A escolha de quatro grupos tupi - Kayabí, Jurúna
Araweté - para contextualizar

a operatividade

(l), Asurini

dessa arte foi

imposta

por imperativos que explico a seguir. Outros grupos poderiam ter
escolhidos

com maior propriedade.

Os Paresí, por exemplo, do

aruak, cujo domínio da tecelagem chamada verdadeira -

entrecruzamento

foram o xc Lu f dos por

de um grupo muito aculturado que praticamente

sido
tronco

de urdidura e trama em tear vertical - foi total e completo, em
de tecnologia cm nível tribal. Os Pa.re s I

termos

t r.r t.n r+so

deixou de exercer a

arte

da fiação e tecelagem. O estudo dos tecidos dos Índios Kaxináwa,
têm representantes

e

que

no Brasil e no Peru, se recomendaria pela excelência

de sua técnica e o primor dos desenhos decorativos desenvolvidos em peças de grandes proporções,
tência de um estudo recente

corno a rede e a vestimenta

feminina. A exis-

(Helen Tanner 1975) que focaliza essa indú::!

tria entre os Kaxináwa do Peru descartou essa possibilidade. O argumento usado no caso dos Paresí também se aplica aos grupos da área cultural das Guianas - Makuxl, 'l'aulipáng

(uc língua k a r b ) e Wapitxâna

ak) - uma vez que o trabalho pioneiro de Edward

í

w.

Roth (1924,

(aru-

1929)

c~

bria essa lacuna e também por se encontrarem os referidos grupos basta~
te acul turados. Quanto·'os grupos chaquenhos, representados
atualmente
(1)

Arion dall ' Igna Rodrigues ( 1964) inclui os Jw:úna no tronoo Tupi -Guarani
numa família à parte, Yuruna, que inclui taniJém os Xipaia.

mas

.
2

apenas pelos índios Kadiwéu em território brasileiro,que praticava:a uma
tecelagem extremrunente rica, ainda se continuasse vigente não representaria o conjunto das culturas i~uígenas genuinamente brasileiras, devido à influência andina sobre ela exercida. O mesmo é verdade no tocanLe cos l,<1xinãwa.
A preocupaçao em alcançar a representatividade possível para
o
conjunto das variantes culturais indígenas brasileiras no campo da tec~
lagem fez recair sobre os grupos tupi o objeto da pesquisa. Outro fator levado em conta foi a importância do algodão na cultura tupi.
Alfred Mêtraux, grande conhecedor da etnografia tupi afirma que:
"Todas as indicações que consegui reunir denalstram suficientenente que o algodão foi a matéria prima mais apreciada pelos Tupi-Guarani para confeccicnar
suas redes. ( ••. ) !!: oan razão que Nordenskiôld oonsidera os Tupi-G.larani arno propagadores da cultura do algodão na Arrérica, ou ao neros, da rede de algcxiao, e isso é tanto mais provâveL porque o limite ncridicnal da rede oorrcs
porrle exatanente aos limites de expansão dos Tupi-Guarani em direção eo sul"
(1928:62) .

Os Kayabí e Jurúna, que vivem no norte do Parque Nacional do Xi~
gu, estado do Mato Grosso, se recomendavam pelas facilidades de acesso
e\'já ter trabalhado na área. <2>
Os Asuriní e Araweté, por
tratar-se
de tribos, também tupi, praticamente isoladas (10 e 5 anos de contato,
respectivamente), oferecendo, por isso, uma visão quase intocada da cu!
tura. E, ainda, pelo fato de as mulheres Arnweté cobrirem-se com
uma
t
vcompos t
t
pL'ças,
falo
e11LrL' yruvos
inclíy~
nas brasileiros. <3)
vos

Lmc

nt.a

a

ele

quo

ro

Luus

Lt.auo

A circunstância de os Jurúna habitarem desde o século XVII, quan
do aparecem os primeiros registros a respeito (4) em terras banhadas p;
lo rio Xingu, próximo à sua foz, deslocando-se nos séculos
seguintes
junto ao habitat dos Asurinl e Araweté e, por volta de 1916, ao seu nicho atual, no alto Xingu, onde desde 1956 se localizam os Kayabí, proporcionou um fator a mais de uniformidade à amostra. Ela se acentou p~
lo fato de os Kayal>í e J\surinl, segun<.lo a t.r ad çiio co Lh da entre estes
Últimos, serem "urna mesma tribo" dividida,consoante a mesma fonte, pelas
incursões dos Kayapó. Os Asuriní e Araweté, embora lingüisticamente ba~
tante afins, apresentam caracteres díspares com referência a alguns así

(2)

(3)

(4)

í

Em fins de 1980 e princípios de 1981 permaneci durante 45 dias no Parque Nacional do Xingu. Durante três semanas estive entre os índios Jurúna em
sua
aldeia no rio Manitsaua Missu, afluente da m.d. do alto Xingu. Passei perícr
dos menores entre a; Kayabí, a; Txukahamãe, os Tx:ikão e Yawalapití.
Durante os meses do março e ilbril de. 1')8l os t.í vo nu al<.lt..,l.i dos Indí.os fulurlrú, no igarapé Jp.í.açava, tributário da marxjom <limita do néclio Xi.nqu,
sul
do Pará. De maio, até neadcs de junho, visitei os Araweté, cujas aldeias se
situam a 30 km da desentxx:adura do Igarapé Ipixuna no nÉdio Xingu.
Sobre as migrações Jurúna, suas relaçoos pacíficas e hostis
outras tribos e cem civilizados do baí.xo , médio e alto Xingu, ver Adélia Engracia de
Oliveira (1970:15/43)

=
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pectos

de sua cultura.

hon t í.s

últimos

nos

mesmos,

50

Vivendo

anon ,

mas que influíram
O primeiro

tribal.

de classificação

quase

tipológica

Txikão

este ultirrõ

grupos

do, complementado

com pesquisa

de um esboço prévio

borado

(1966)

.r-.

bibliográfica

tros, fílmicos

e fotográficos,
adotados.

de classificação

xinguana.

tecela-

Mentuk-

Esse estupermitiu

a

das técnicas básicas

da

baseia-se

Seiler-Baldinger

da construção.

e do Museu

o trabalho

que mostram,

regisos

podem ser verb~

ilustrá-los

E remeto o leitor para a docwnentação

com

fotos

cinematográfica

pelo meu companheiro

ge~
rea-

de VÍél<Jcm, Dr.

F. Ribeiro.

Devido
encomendar

à exigüidade

as peças

desvantagem

de impedir-me

rir artefatos

de observar

nela empregado.

de tamanhos

tecelãs Kayabi,

de tempo permanecido

cuja feitura desejava

til e o tempo normal

reduzidos.

Jurúna, Asuriní

de linha com mulheres

documentar.

tive

Para

e Araweté

atender

da atividade

tiveram de mercadejar

próprios

Nem sempre pude observar

a operação

casos,

completa,

cípio ao fim.

Ver:

I. Malha e trama: as técnicas básicas, esboço de classificaçoo.
II. A tecelagem cem tear indigena.
III. Glossário de técnicas téxteis indígenas.

as

novelos

e solicitar

do fio como, em alguns

têx-

em adqui-

a meus pedidos,

fora dos seus grupos domésticos

de

Esse método teve a

E também de conformar-me

tanto no preparo

tecidos.

nas aldeias,

a periodicidade

da de familiares,

(5)

instru-

em conta os infinitos

Por isse, procuro

e Araweté,

e os

a filmagem,

estes dificilmente

levando-se

consist.iu

foram feitos

sobretudo

o-

do Brasil.

à tecnologia,

anotações

do

que informa da

na arte têxtil aborígene

as minhas

pionei-

(1979). Ela-

do Museu Nacional

para observar

com precisão,

no trabalho

um levantamento

Na verdade,

lizada, entre os Asuriní
Frederico

impunha,

(ou

e museológica,

na parte referente

Complementando

e desenhos.

que se

(aruak), representa!}_

da área cultural

tecnológicas

usados.

tos e detalhes

La111t.•11 Lu

arte têxtil se apr~

pelos Txukahamãe

(karib), Yawalapití

peças de tecelagem

lizadoa ou descritos

J.e vau

das técni-

por si mesmo,

de variantes

procedimentos

1.

foram feitos levantamentos

e no de Anemarie

O t:r:abalho de campo,
mentos

u111

L·.a

condições

ou guia descritivo

Indio, ele representa,

em encomendar

n.,,d

pôde ser feita em

com base na coleção de tecidos

corrência

uP

do Xingu, ofer~

brasileira. (5)

Esse dicionário
ro de Irene Ernery

os

Nacional

e dos campos em que a

empregados

integràntes

arte de tecer indígena

relações

colhi entre

que

com que a

mais generalizada,

tíre) ,_ g;-upo jê-kayapó,

elaboração

das técnicas

primas e objetos

do,os diversos

no Parque

e ergológicas

Dentro desta ótica,

cas, matérias

oral

Dessa forma, a tarefa preliminar

aplicação

ideais.

tratlü;ão

: a pos s H.d .L.LJadP

tecnológicas

gem encontra

a

local da pesquisa,

í

senta no mundo

aegundo

mantiveram

para a sua interinfluenciação.

c a urna vo nt.aqum ad Lcl on •.d

das variantes

no mesmo habitat,

a aj~
dos

do pri~

A descrição

as

dos procedimentos,

comendação do arqueólogo
tinto do sul do Brasil.

vezes tediosa, se apoia na re-

Junius Bird, referente

aos Héta, grupo tupi ex

"O trabalho de Kozàk com os Héta ilustra
a importância de registrar
todas as
práticas
concorrentes na produ'ião de panos onde q~r que ocorram. Neste ~
de mudança, part.Lcul.armmto

dr •. l!:;tico

p.ir.i

<JJ:llJ:XX.;
cu

lt ur.rlrn. mto

l uo l.ulou ,

e

mui to tarde em mui tos casos. Ali onde a Iqumas habí,Lí.dades e conhecírrentos das
se ofício permanecem, é :iJTiportante que bons ~gistrcs
se façam, rresno
que
pareçam repetitivos
ou se dupliquem cem o que foi registrado alhures. Há sempre a pc:ssibilidade de existirem diferenças regionais ou individuais em detalhes de construção ou prooedimentosº
(1979:432).
Data de 1928 a publicação do estudo clássico de Afred Métraux s2
bre a cultura material dos grupos tupi-guarani. Ao invés de uma abord~
gem metodológica

que focalizasse

tribo, o autor optou por:

se pertencesse
base

1) tratá-lo

como uma unidade,

"Única e moama nação"

a urna

de comparação

todo o acervo dos objetos, tribo

a cultura material

( 1()28: '1S);

dos Tupinan~á,

te da costa na época do descobrimento,

por

isto é,

como

t.oina r

como

2)

grupo tupi habita~

porque isenta de influências

fo-

râneas e por existir documentação farta e fidedigna a seu respeito. Assim sendo, Métraux organizou os seus dados por "atividade industrial"
O autor justifica esse tratamento dizendo que:
"ele permitiu a:JU,ilatar se o e Lerrerrto de cultura era um bem canum a todos os
Tupi-Guarani ou apanágio de apenas algumas tribcs" (Ibidem).
Passados
num

·ãmui tQ

tantos anos, adotei a mesma abordagem,

gcográíico

~ his tóricu

gem de enriquecê-la

muI Lo maia

com observações

r o s í.r L lo,

embora a utilize
mas

<.:0111

a vanta-

feitas em campo.

Seguindo a orientação, muito em voga na época, de seu mestre Erland Nordenskiôld, o objetivo
de Métraux, foi buscar as origens da culgrupos
tura tupi-guarani e a extensão da influência que exerceu sobre
indlgenas próximos ou distantes.
O meu escopo

.-·

estudados

foi verificar

correspondia

uma equivalente

Se a uniformidade de ambientes
vivência de situações
condicionante

se à afinidade

na homogeneização

ou aproximada

ecológicos,

históricas

lingüística

dos

unidade

grupos

cultural.

a p r ox Lm.í d,..lc.ie lJeOlJrcJ.flc.:.:i e

a

comuns jogavam um papel determinante ou
das respostas

tecnológicas.

Isso mele-

vou a investigar os mecanismos de microaculturação intertribal. Este a~
pecto pôde ser observado no norte do Parque Nacional do Xingu entre os
Jurúna e Kayabí e, em menor escala, com relação a outros grupos reunidos nas últimas décadas em torno do Posto Indígena Diauarum, no
norte
do PNX.

Propuz-mo,

finalmente,

testar a hLpó Lo s o : ue o cxe rc I c o
í

de uma

atividade artesanal muito exigente, quanto a virtuosismo e dispendio de
tempo, implicava no relevamento de outras tarefas e num status
mais el~
vado, no caso, do contingente feminino da população. Para isso, impunh~
se o estudo da divisão de trabalho por sexo, no que se refere a tarefas
de subsistência e artesanais, e a observação do papel social da mulher

---------------------

---

·-
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em outras esferas da cultura. Essa última parte da investigação

ficou

prejudicada pela exigüidade de tempo de permanência no campo e, no caso
dos Araweté, também pela dificuldade de comunicação, uma vez que apenas
algumas crianças e uma adolescente se expressam, até agora, em portugues. O exemplo

Asuriní

usado para ilustrfi-lo n~o 6, certam~nto,

cãvel aos demais grupos. Entretanto,~
veis desse tipo de análise ..

apli-

o ~nico que oferece dudos pas~I-

2. A MANIPULAÇÃO DO ALGODÃO
Os indígenas

americanos

cultivavam

o algodão

(6)

antes da chega-

de Colombo.

Os jurúna e Kayabí,espécies

de caramelo,

é citada por Lila O'Neale no Equador e no Peru; outra

coloração

de duas cores.

amaneLa , no Pa.r.aqua.í, (1949:97/98).

Sautl.t:

outras cores, sem dar contudo maiores informações:

Urna delas, cor

(PHd:SJJ)

menciona

"The natural

colors, white, tawny brown, red and green are known".

de
fiber

Num estudo sobre

tecelagem doméstica em Candeias, Minas Gerais, Lorena Guaraciaba fala de
" ••• tJna variedade de algodão de fibra escura, cor de rapé, a que chamam algodão "ganga" ou algodão "nacaoo", o qual dispensa, por ser naturalmente mar
rom, qualquer artifício tintorial" (1942: 398).
Essas s~o ~s indicaç6es

disponíveis

dia de cor natural na bibliografia
Kayabi têm nomes específicos

consullada.

são tarefas femininas.

Os

Juruna,

8 a 9 anos.

alem

da

.
fibra,

algocomo os

( 7)

o plantio, colheita e manipulaO casulo é colhido ao término da

estação seca (agosto), do contrário cai por excesso
to ao sol por dois dias, seca completamente, podendo
rante anos.
Contudo, cada colheita anual de algodão
mida. Plantada na orla da roça (no caso dos Araweté
deia) produz durante

de

Tanto os JurGna

para essas duas variantes.

Nas quatro tribos tupi estudadas
ção do algodão

sobre a exist~ncia

de maturação. Expo~
ser guardado
dué geralmente consu
também junto à al-

O tempo de maturação

fazem uso da semente

é de oito meses.
(8)

e tarnbem

da

folha. A semente, pilada, serve para fixar o negro na decoração da cerâmica.
Para dar maior firmeza à tinta de jenipapo, usada na
pintura
corporal,

os Jurúna procedem do seguinte modo: ralado o fruto verde,

a

massa é joqada fora e o sumo esverdeado colocado junto ao fogo para amornar.
Com folhas de alaodão fazem um amarrado em forma de bola que é

espécies conhecidas são: Cos~ium barbadense L. originário das l\ntilhas,
Gossypium hirs.utun L., originário da Arer1c..."1 Central. Out.ras e=pecí.es
eram
cultivadas oo Velho Muncb (Le Cointe 1947:24/25).

( 6)

As

( 7)

ver tabelas de rornenclatura rnrnparada no l\pêndice. HotJ1 ( 19 70: 9 3) af í.rma que
os Wapitxâna (grqx:> aruak das Guianas) tÊm designações proprias para
seis
variedades de algodão.
Referirub-se aos Tapirafii, arupo tupi do rio cb rresrro l1Dm2, afluente do Araguaia, Ba.ldu.5 (1970:248) informa que as sementes do algocl.âo são" ..• mastiga
das oara a preparacão 00 kauI .•. 11 (bebida fennentada) • Gabriel Soares
de
Souza (1851:93) afinna que os Tuoinarnbá dr1 Bahia comiam o Óloo da senente do

( 8)

alaodã:> depois de cnzinh.á-la e esmiaa.lhá-la.

6

sapecado na brasa.

Descartam

a suoerfície

tostada.

As folhas de dentro

do amarrado são passadas na fuliaern da panela e imersas no sumo do jenipapo até o líquido adaui.rir cor negra.
Essa tinta é exposta ao sol durante 5 horas.
estudados,

os

Ao cabo disso está pronta nara o uso.

Dentre os

grupos

silo os úníco s .:\ utl U za r s ubpr-odu t o s do ,.1 I <Jod~"io:

Jurúnu

a

semente e as folhas. O floco também era empregado como mecha,
embebida
em Óleo oara iluminação (Steinen 1942:311).
~
_ da fibra
A tecnica de preparo e a fiaçao}lpresentam variantes nas
quatro
tribos, apontadas pelos próprios Índios.
A primeira fase é o descaroçarnento do casulo ou a cardação do alqodão. A fiandeira espicha o
floco
de maneira circul~r, obtendo um disco achatado. <9) As artesãs ~urúna de!
~tos xam a semente dentro dessa rodela até que juntem uma quantidade suficien
te para oassar à segunda etapa. Esta consiste na junção de cinco a sei~

----r,-

rodelas para

formar

diâmetro maior cruc chamo a l m9 f ada .

uma de

l\. monc Lr a

mais prática que as mulheres Araweti encontraram para estirar esse acolchoado ao máximo é colocá-lo sobre uma esteira (tupé) (lO), esta Última
sobre um cesto-cargueiro
de urucu

(peté-peté}.

e bater fortemente

(pehí)

As mulheres Asuriní

n almofada

com

var~

estiram a almofada colocando-

ª

nessa vara, dando leves pancadinhas na mesma até que o floco se unifor
11)
· e . aumentando ao mesmo tempo d e d amet.ro
rru.z
. O processo o b serva d o e!!_
í

â

(

ã

Jurúna, Kavabi e Asuriní é corrente entre as Tapirapé,

tre as fiandeiras
descrito

nos mínimos detalhes

por Baldus

(1970:248/249).

Os Jur~na possuem um cesto de trançado l1exuqonal aberto, vaneiroforme, chamado sasará feito de talas de cipó imbé usado especialmente
ra sacudir o algodão antes de descaroçá-lo,
impureza.

Outro cesto, chato ou platiforme,

livrando-o,

p~

assim, de toda a

trançado de palha da

folha

de inajá com a resoectiva nervura (tãiutiuru) ~ usado para guardar o algodão em orocesso de elaboração.
Uma apá, trançada de talinhas de buriFoto ti bicromo com desenhos marchetados (a•fuâ abyroruá) é também de s c.í nad a a
3 esse fim- E ainda um quarto cesto. em forma de gamela ou
gameliforme.
trançado

de

buriti

alguidariforme
dão.

Os Asuriní

(wa r a í.a )

e

um quinto,

(or~Üa pakikiri)
utilizam

foi

t.o com

s~o empregados

i1

mos.ma m.r t

ô

r t » p r ma,

para o manuseio do

( 9)

( 11)

( 12)

a man_:!:

esnararmaze
dentro

ôo algodão com um arco é registrada J:X)r t'brdenskiõld
( 1924a.
mapa
Esse autor ooina. que essa técn:i.ca foi introduzida nelas enrooeus , Os Paresí cardam o alg:>dão cx:im um pent.e de madeira (O'Ne"lle 1949:48).
Os ternos tribais referem-se à língua da tribo aue está sendo descrita.
Esses procedimentos estão cbcumentados em cbis f.i.Imes feitos em Suoer-8 e trans
critos em video - cassete: Asurini: fuso e Fio, 20 minutos; Araweté: a índia ves
~,
15 minutos.
Os Wayana-Apalai, grum karib estu:iado cor Lúcia van Vel them têm, cb rres:rrorrodo
que os Jurúna, uma multiplicidade de cestos especialmente feitos para a maniP.!:!
lação do algodão (in.fonnação pessoal).
-

l\

cardação

25).

( 1 O)

algo-

apenas um cesto de oalha de babaçu, em forma de

tijela chamado mbiá '~
em sua lingua, de diversos tamanhos, para
4 pulacão do algodão.
Os Araweté só possuem o cocho (ipê ararã) da
ta do babaçu ou inajá para todo uso, inclusive o algodão. (l2)
A
nagem da fibra é feita em cestos-cargueiros colocados nos jiraus
das casas.

Foto

í

6a

Foto 1.
Casulo de algodão cem a respectiva serrente em cesto
tijeliforrre trançado de folha de inajá(tsitsuru).
Ind. Jurúna, PNX, dez9 1980.

-

Foto 2.
Fusos e novelas de linha gra;sa (~á)
e fina
(~
ba' Í) . Soo re outra peneira,
"alnofada"
pront.a para
ser
abcr ta CJn "t.i.r'adas ", que depois serão t.or'c.í.d.ts no Iuao
(yym . 1).

Lnd , Asur.í.nf ,

iy

lpldÇdVd,

11ur1ru 10UO.

6b

Foto 3.
cesto ti jeli fo:rrre ( af uá abyroará) de lâminas
buri ti.
O desenho de. Iosanqos chama-se
ainbatá

Apá,

(rede,
gcxião.

desenhos).

Ind. Jurúna,

de
deá
fuso e noveLo de al-

Centro da apá,
PNX, dez9 1980.

l
-

Foto 4.

Azui fiando algodão.

Note-se o oosto

do fl-lbeloo do j najá.
Íulu -~iLúu 'l't.Ma. lnJ. Asurin1,
Ipiaçava,
abril 1981.

rrof a ' élWn.

Na
iy.

7

Entre os Araweté,
os Asuriní

e até mesmo

fibra do algod~o

é muito mais laboriosa que

a pré-fiacão

~s Jurúna.

A bateção

da almofada

estire de modo total e completo.

entre

permite aue

a

fucilitando

as etapas

começa destacando,

pela bor-

seguintes.

a "almofada",

Preparada

a fiandeira

a "tirada", a partir da qual fará a primeira fi~
~
.
(13)
e comum as quatro tribos.
Entre os Arawete,
a

da, uma tira estreita,

çao.

~

Esse proceder

etapa seguinte

consiste

entre as outras

três tribos

e

abrindo

da mão direita.

de vai-e-vem,

ca de um metro.

rama.

fiandclra

êl

umas

de rotação

e adelgaça

ao fuso. aooiando-o
o fio.

retiram os nódulos

mente o fi9 se rompe.

dedos

a tirada em

peque-

até onde lhe alcança o braço, isto é,

do fuso para que o fio não resvale.

As Araweté,

Imprime.

no fuso, encostando-se

certorno

então, um

se-

Dessa forma a-

na coxa.

antes de proceder

do fio que acaso se tenham

Torcida

~

as

da tira é então enga-

estira

no com os dentes ou a mão. mas com tanta nerícia

binado

ao máxi

tiras são emendadas

A extremidade

que

a tira, dá uma laçada com o polegar em

Torcida

gundo movimento

rotação,

Inúmeras

Com a esquerda,

nos movimentos

perta a torção

e com mais apuro

do castão do fuso, que é posto a girar entre os

tada no entalhe

do entalhe

a

juntando

delicadamente,

tupi, essa tira, para uniformizá-la

à largura e espessura.

mo quanto
outras,

em estirar

a

formado.

que, embora

essa
Fazem-

fino, rar~

a linha, a l~çuda é desfeita e o fio boa extremidade

to fixo: coxa, perna ou numa peça de madeira

oosterior

do mesmo emumpo~

zoomorfa

com urna concavida

de no c.an t ro , no caso dos Jurúna.
As fiandeiras
nha é destorcida,
~,

Asuriní

espichada

procedem

a uma segunda

e igualada,

tornam a linha mais

do à perfeição
ponteiros

ta em posição

fiada à máquina.

tr 1 bo s co nu.ído r adaa,

do relógio.

.-i

chegan

-

t.o r ç.io C [e .t L.t no uun l.Ldo

dos

Isto é do alto da coxa em direção ao joelho. Vi~

vertical,

a linha resultante

apresenta

espirais

Se o fio é rotado em direção oposta,

a linha será referida

to

Fiações

(14)

f·

em~.

a ti-

Refeita

de novo.

do a queda da parte central da letra
torção

Toda a li-

fina, mais forte e mais uniforme,

da linha de carretel

Nas quatro

parte por parte.
ela é torcida

dessa vez de forma mais regular~

sucessivas

fiação.

que ocorre

geralmente

conforma~

A isso se chama torção em
com fiandeiras

como

canhotas

z.
tendo

(Hodges

1964:128). E também em casos corno os descri"tos por Dolores Newton para
os Pukobyé (1974:245), atribuldos por ela a hábitos motores culturalmen

( 13)

Lila O'Neale esclarece que procedem da nesma maneira as fiandeiras Munduruku,
Piro e da Arrérica Central (1949: 48) • As Txukahamãe preferem abrir um orifício m meio da "alnofada", aU!l'el1tando o seu diâmetro até que ela se
transforme em um "colar".

( 14)

O nodo de fiar das mulheres Karnayurã, qrupo tupi do alto Xingu,
apresenta
pequenas variações. A mais :Lrnfortante é passar taba.tinga (barro branco) ptJ!
verizaéb na mão e na coxa para suavisar o atrito da haste do fuso. No mais,
essa técnica se aproxima da descrita por Roth para os lndios das
Guianas

(1910:23/25 pr. 1).

••
8
te determinados.
ção em~,

Os fios de duas pernas,

porque

feita em sentido

ponto

de desfazer

de encachear;

ou torcê-lo

a

do fio depende
Segundo

cp10

muito frouxa

bob nam o fio
í

de ma

da haste do fuso que, inclu-

três grupos,

estes o fazem em forma

Da mesma maneira bobinam,

i'

colhido.

de maneira

Exceto os Arüwetó,

otos de cone, cuja base assenta no tortual.
no fuso os Tapirapé {Baldus 1970:243).
dão quando

uma toE

o

longo que o dos outros

A qualidade

assumem

ainda em não torcer demasiadamente

ao longo de toda a extensão

neira uniforme
sive, é mais

a torção.

em!

contrário.

A arte da fiação consiste
fio para impedi-lo

torcidos

ainda do ponto de maturação

do

o fio

algo-

Henry Hodges.

"As fibras <b algodão, se apanhadas ro estágio certo, tendem a torcer à manei
ra de um parafuso {oork screw) o que representa uma vantagan quancb se fia-:Fibras imaturas ou muito maduras perdem essa propriedade. Além disso, as fi
bras imaturas são muito flexíveis e as muito maduras danasiado rígidas pc-trã
pennitir uma fiação adequada. Assim, o algodão colhicb ro ponto certo de ma
turação é naturalmente torcível e de se:::ção oval" (1964:126).
A fiação em todas as suas fases foi observada

e filmada

entre

os

e Araweté (lS) segundo o método acima descrito. Ele se situa no
modo de fiar 11bakairi." com um fuso dotado de um tortual de casco de ja-

Asurini

boti, exceto
mente

tribo, o tortual

era feito antig~

de noz de tucurn ou de uma pedra pouco resistente

(mbawre'i) e, a-

tualmente,

entre os Asurini..

de brasilit.

ta inferior

da haste,

com chanfradura
mantido

que é afilada

vertical

ra sentact~ durante
refiação

oto 7 ao modo Borôro.
trabalho

O disco do fuso é situado

~ dotado GC um cast~o

o

ou semi-inclinada,

fuso é

a fiandei

conservando-se

o trabalho.
observei,

(Cf.

enquanto

mas rombuda.

10 cms. acima da po~

para reter a laçada do fio.

na parte superior

em posição

Na

Nessa

numa ocasião,

1949:100/101),

Lila O'Neale

em movimento.

urna india Kayabí

As mulheres

-

so" de madeira

com uma concavidade

E. de Oliveira

(1970:160).

fiando em pe

o que permite
Jurúna usam

fazer

o

"suportes de fu

-

no centro, conforme observou

Não vi essa peça em uso quando

Adélia

de minha cur

ta estada em sua aldeia.
Na manufatura
lho por sexo.
endireita
outras

do fuso, entre os Kayabí,

O homem prepara

ao fogo, a mulher

três tribos,

a madeira,

prepara

há uma divisão

a mulher

o tortual

do

traba-

a alisa; o homem

de casco de tracajá.

pelo que me foi dito, o fuso é todo ele

a
Nas

preparado

pelo homem.
Os Kayabí e Jurúna preparam
foto8 de suas redes e tipóias.
na, enovelada

A linha grossa

ao dobro a partir

de duas pernas), é empregada
mo o dos Asurini

é achatado.

ma de bola, que é a maneira

( 15)

linha grossa e fina para a

Ver docurrentário Asurini:

o

é usada para a urdidura e a fi

de dois fusos e

para a trama.

5s

vezes torcida

fuso e fio;

(fio

O novelo dos Ka y ab I assim e~

dos Juruna e Araweté

mais corrente

tecedura.

ê enrolado em for-

tanto para linha

Araweté:

de

a índia vestida.

algodão

'8a

. ·'

,' i.

·11'

'

.-

Foto 5.
Interior
da casa de taipa de !vbrehã. Sentada na rede,
!vbrehã fia algodão.
No cocho da bainha da folha
do
açaí (~
eté) está a tirada de algodão que está sendo
fiada.
Nooutro cocho (ipé ararã),
os noveles já pro!!
tos.
Note-se o tamanhodo fuso e o nodo de
bobinar
a linha ao longo da haste. Ind. Araweté, ig.
Jpí.xuna,
maio 1981.

Foto 6.
Arapaí em rede tul?§petuna, de tecido
oorrpa~
to,
fiando algodao.
O fio é bobinado
em
fonia de cone cuja base assenta no tortual.
Ind. Asuriní, ig Ipiaçava, abril 1981.

-

8b

i. \

1, .... ". \,. . -

Foto 7.
Kupe' ii, índia kayabi, em pé, refiando algodão de dois
novelos. P.I. Diauarum, dez9 1980

Foto 8.
Novelo de linha grossa (~)
tipóia ou rede: torção em
I. Diauarum, dez9 1980.

para a urdidura

de

"z" . Tnd, Kayabí ,

P.

9

como para a de fibra de palmeira

e de bromeliácea

entre Índios do

Bra-

sil.
Fotos

Os Jurúna,

Asuriní

9, vel à nossa de carretel

e Araweté

para costura,para

lO t.es nâo foram ano t ado s entre

mo entre os demais grupos
da fiação e tecelagem:

3

-

on 1,.:.ty.:.il1T.

é domínio feminino

tretecimento

A ETNOGRAFIA

produzem

A fL1\·:ío do

gu tive a oportunidade

de 1980

t'n-

os

co

implementes

o pente.

a tecedura

ao Parque Nacional do Xig
de rede e tipóia entre os

Jurúna e de rede, apenas, entre os KayabI. Vejamos
tecelagem

Es

JURONA E KAYAB1

em dezembro

de observar

de croché.

entre as tribos estudadas

o fuso, o tear, as espátulas,

realizada

compará-

l 1.10<1:ío t· :1t·u

.i

Cabe ao homem preparar

DA REDE E DA TIPO IA:

Na viagem

seus trabalhos

da cultura

tupi.

linha extra fina

da rede j urúna e as diferenças

como se processa

a

com relação à re-

que apresenta

de kayabi.
caso o tear é idêntico.

Num e noutro
tantes,
sa.

É constituído

que vão do chão até quase o teto, encostados

Entre

eles são dispostas

de pindaiba,
as sutem.

as urdideiras,

quatro barras

e duas na vertical,

assim um retângulo

Forma-se

roliças:

por dois mon

numa travessa da ca
duas na horizontal,

de qualquer

encostado

madeira,que

e amarrado aos montan-

tes, cuja dimensão

varia de acordo com o tamanho que se queira

de.

suplementar~

Uma ~marração

Aproximadamente

à mesma distância

trás da armação

é amarrada

feita a 10 cms. da urdidclra
da urdideira

a niveladora

auxiliar,

flecha onde

(ou argolas)

de suspensão

inferior,. na parte

consistente

lã passa o novelo

da urdidura

à

urdideira

Roth

a

de

corda

(urdideira)

modo.

A tec~

superior.

Le-

( ur d í.de í.r a aux I 1 j ar) , pa s s ando+a ii s ua f r en

por trás da niveladora

te e voltando

de

da rede.

no tear é feita do seguinte

de linha por cima da barra

de

de uma haste

por onde passará

da futura rede, ou seja, os punhos

A montagem

va-a

laçadas

superior.

(level na terminologia

1970:386, fig. 199) ou urdideira
são montadas

dar à r~

superior,

por trás da mesma.

Vai em

seguida

à barra inferior, pela frente da mesma, passa o fio por trás dela, leva-o à niveladora, por trás, volta pela frente (formando a laçada), sobe à urdideira superior e repete a operação.
A montagem da urdidura
da
Fotcs
11,

rede kayabí

a que assisti

12,

Nossa

13,
14

dura de cor natural
preta,

tecelã

Repetiu

lado oposto

4 de cor amarelo-mostarda, 5 de
12 da preta, 6 da mostardu e as do centro
alternãncia

para conferir

simetria

se inicia com uma carreira
da trama quando batida.

linha
todas

de faixas <le cor da urdidura

estética

de contra-torcido

Segue-se

ma cruza 2 fios da urdidura
do.

cinco fios de urdi-

do algodão,

a mesma

seguir vem a catação

é feita de modo idêntido.

35 anos, montou

jurúna, Tsiunã,

21 de mostarda,

brancas.

no Posto Diauarum

à rede.

da rede

que impede o deslocamento

um entretecimento

de cada vez.

A tecedura

do

Assim

em xadrezado:

a tr~

se fazem 5 carreiras.

de fios para a formação do padrão ornamental

A

sarj~

9a

Foto 9.
Novelos de linha grossa e fina. (ipit) usada para a
trama de rede ou tipóia, enovelada em dobro sem torcer. Ind. Kayabí, PNX, dez9 1980.

Foto 10.
Linha extra fina, novelo achatado (corrparar com foto
9) para crochê.
Início de co.Lar ~~rna. AsuLni , .i q .

lpi.ic;.iv.i,

ru rrco l'>lll.

9b

:Toto 11.
Início de rcontagemde
ou urdideira
superior
pos tes verticais
estão
Kayabi, P. I. Diauanm,

urdidura em tear -vertical.
A barra
é ma.is grossa que a inferior.
Os
encostados na parede da casa. Ind.
PNX, dezÇ> 1980.

Foto 12.
Tuyé nontando a urdidura para tecer rede de dormir. Observe-se o nodo coro é usada a urdideira auxiliar
( ou
niveladora) . Consti t.uí.da de vara mais fina, nela
sáo
pa.ssadas as laçadas que, depois de terminada a
rede,
oonstituirão
os punhos. Ind. Kayabi, PNX,dezÇ> 1980.

9c
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Fotos 13, 14.
Miniatura de tear

da tccclucpn

de frente

'

1

1

1'1~

1

e de trás, can urdidura rrontada.
Note-se
suplcnnntares
de suporte das
urdideiras e separador.
Na foto 14 vê-se o:)IfO são nontadas as laçadas na urdidel:.
ra auxiliar
ou niveladora.
Irid , Kayabi.
início

visto

'

cm xadrozado

, traves

10
Tsiunã usa as mesmas cores de linha para a trama: branco,amarelomostarda e preto, o que dá nitidez ao desenho ornamental.

Um único sep~

radar, feito de haste de camaiuva (Gadua sp.) diferencia números pares e
impares do urdume.

~ colocado a 10 cms , da urdideira superior, e só é mo

virnentado durante a tecedura do padrão inicial e terminal xadrezado.
A teceli trabalha com dois novelos pequenos ao mesmo tempo, a maneira de bobina.

Inicia a entramação da direita para a esquerda.

No a-

cabamento das ourelas laterais, agarra dois fios da urdidura de urna

só

vez, trespassa um dos novelos e, em seguida, o outro, por cima da laçada
?atos
15,
16

anterior e recomeça a entramar com este Último. A tecelã usa o pente p~
ra bater a trama (16)
Cata os fios acompanhando o trabalho já executado,
alternando-o na medida em que tem de modificar o traçado do desenho.

En

fia a mão por entre os fios frontais e costais da parte diaPteira da ur-

didura e vai s~parando-os.
!:r.)tOs

Passa então o outro bruço paru accrt~r algum

fio levantado erradamente e, por fim, introduz o novelo para entramar.

17,

Na medida em que a urdidura vai sendo compactada pela

18

aumenta a tensão da mesma.

entramação

Para afrouxá-la ou para dar-lhe volta

para

que a tecelã possa trabalhar sentada, a trave suplementar do tear é ret!
rada e aparada na medida necessária. A padronagem desenvolvida nesta re
de (Museu Nacional n9 40.065) por Tsiunã chama-se kriaxixi, sendo kriatá,
o peixe curimbatá (Prochilodus scrofa)

e

xixi (escama).

são

losangos

concêntricos com cruz no centro que é o mais corrente na tecelagem jurúna, . de se nvo L v í.do também numa tipóia

da mesmo. p rocodênc

La f o L t a por 'l'slpl,

45 anos, mulher jurúna casada com kayabi, residente no P. I.

Diauarum.

Neste caso, com o emprego de linha de algodão de duas coresnaturais:bran
coe

caramelo.

(MN n9 40.078).

Tear idêntico ao acima descrito vi armar na casa do kayabí Tsiravé, no P. I. Diauarurn, cuja mulher, Tuyé, de 25 anos, aprendera com ele,
segundo me explicou, a tecer rede de tecido sarjado, isto é, com

dese-

nhos, usando um pente para bater a trama idêntico ao dos Jurúna.

Essa

rede (Museu Nacional n<;> 4 O. O 79) , t.amb êm de t amanho menor que o comum,co!!
sumiu 20 novelos de linha grossa e outro tanto de linha fina.

Esta Últi

ma, de fio duplo, usada para a entramação.

flagrante

A diferença mais

entre urna e outra é que os Jurúna utilizam novelos pequenos para urna entramação contínua, ao passo que os Kayabí seccionam a trama,
?otos
19,

uma franja nas extremidades laterais da rede.

produzindo

A miniatura de tear feita

20,

por Tsiravé a meu pedido, mostra essa característica.

21,
22

tretecida dos Kayabí tem esse traço em comum com a que produziam antigamente - há pouco tempo, aliás - segundo a técnica de torção. Ambas são
feitas com trama descontinua. Fotografei .:i mâc de 'l'si r avó , Di "k a t u ,qua!!

~tos

~tJ4
63

A atual rede

en-

do estive em sua maloca em 1977, tecendo, sentada na rede, a própria rede, segundo essa técnica. Essa imagem foi evocada ao encontrar a mesma
situação em 1981 na aldeia Asuriní.
Encomendei uma tipóia (eutá) a uma jurúna, Daká, de 40 anos
(MN
(lGf~o pente jurúna reproduzicb por Nimuendajú (1948:240 fig. 30e) é de construção diversa éb que encontrei em 1980.

l'Oã

Foto 15.
Pente (nandá Lndakahâ) para bater a trama, talhado
d'arco.
Ind. Juruna, aldeia r. Manitsaua Missu,
dez<?1980.

em pau

PNX,

Foto 16:.
Irúcio de teoodura de rede (taitã).
No d1ão um pente,
dêntico ao dos índios Jurúna e um separador de haste
flecha.
Ind. Kayabí, P.I. Diauan.DTI,
dez9 1980.

ide

lOb

Fotos l?, Ul
Tsiuná cata.nuo os fios para produzir o desenho de
gos (kriaxíxi)
na reda ( ainbatã) . Ind. Jurúna,
dez9 1980.

losanPNX,

10c

.

'';,

·~

Foto 19.

Rede kayabi de tecido entretorcido cem trama descontinua
produzindo franjas nas extrremí.dades laterais.
A alternância de cores da. tr<.UTD c.a:rpõe urn padrão listrado

Foto 20.
lq:,Jr.~ asur'í.uf cru prxxx xsuo dL~ cous t.ruçoo

LL'il,1 1.x.,1..1

11'1•.J!;m ..1

t.é.cnica da rede kay.Jbí.
Repare-se a linha marrom e branco da urdidura e da trama,
formando um desenho de
lisamar-tas,
mamado iputsin~.
Interrarpida
a tecedura,
ra--se a trama corro se vê na foto. Ig. Ipiaçava,
março
1981.

10d

Foto 21.
Textura de rede kayabi.
P .I.

Tecido entretorcido.

Dí.auarum,

Foto 22
Textura de rude asur.ínf , 'l'eci<loont.rutorcí.do.

1981, ig. Ipiaçava.

Dezv 1980,

lOe

Fob) 23.
Oi. "kat.u tocondo

w10

rrxk- :;c,nl.._td.t 11.i 1te::nu.
ulJaiLu l'.Y/7, fü.tlUc...l

Foto Berta G. Hllxun,,
de Tsir.;;1\,é,PNX.

Foto 24.
Interior
da maloca sem paredes de Tsiravé,
vendo-se sua
irmã Maria e, no prirreiro plano uma pesada rede de tecido
entretorcido
em processo de manufatura.
Foto Berta
G.
Ribeiro, agosto 1977. Ind. Kayabl,
PNX.

J. .L

n9 40.071) com a recomendação
repertório

de sua

tribo.

de que tecesse

o de s onho de labirinto

Elaborou

ra de corpo e na ornamentação

o desenho mais difícil

de um artefato,

do

usado na pint~

de que tratarei

adiante. O

tear para construir tipóia é em tudo semelhante ao da rede, exceto
no
que se refere
à uz d Ldc Lr a aux í.Lí.a r . C quo , 110 c,11,0 da tipóla,
trata-ao
f,\)lCS

25,
')

.

~b,

cJ0

construir

dideira

uma peça tubular,

auxiliar

inteiriça.

No caso da rede, o uso da urAssim é que,

um artefato aberto.

proporciona

~!7,

a nivelador~

28

lho, coloca.,-se no se'\À lugar a corda que deverá suspendê-la.

onde são montadas

Não cheguei
quando

estive

a presenciar

na maloca

as duas mulheres

as argolas

da rede, ao término do

a confecção

de Tsiravé

da tipóia kayabí.

para estudar

que tinham crianças

os trançados

ao colo usavam tipóias

Fotos 1980, as que registrei no P.I. Diauarum eram semelhantes
?()
t
'
l i.l.C(Jlff.:l o t.o- on 1 ç.:., do 1)(_1ni<.•c
. .;ao
.
( Lo c l do
))
Jurun.:i,
quanto
a

a

1

não quanto

a desenhos.

bÍ, ao contrário

":E

da Jurúna,

assinalável

tem toda a urdidura

traba-

1977 I

Em

dos Kayabí,
de pano.

às tipóias
. . 1 )i ,
a r j auo

Em
dos
111,1,.;

é que a tipóia kaya-

entramada.

A parte

é

da tipóia jurúna, cerca de 1/5 da sua extensão,

entretecidà
F

Outra diferença

retirada

não

entramada

com torção e contratorção •

. H,
]2

As semelhanças

levam à conclusão

gem dos Jurúna e Kayabí

é

bí de tecido sarjado

ga localização
les

·l'in,~s,.

destes

um empréstimo

a possibilidade

lo, respectivamente,
empréstimo

trama.

Rondon

gundo a mesma
da tecelagem

técnica
Asuriní

a anti-

t.r Luut.à r Los elo

da referida

mudança.

foi tecida segundo

do rio Arinos

Tapa-

do sécu

à tecelagem,

o

Uma tipóia coleta

a técnica

de Souza,

de torção da

em 1966 na aldeia de TemeonI,
fora igualmente

(1967:63 fig.32) detalhadamente

(v. pág. 23

'!'e-

prévia ao seu de~

do Xingu, no início e meados

por Georg Grünberg

afluente

Embora

(atual Teles Pires) por Pyrineus

(MN 14.132)

A rede coletada

do rio dos Peixes,

dos Jurúna.

de inter-influenciação

depois

da em 1915 no rio Paranatinga
da Comissão

recente

tudo leva a crer que, no referente

tenha ocorrido

tecela-

de que a rede e a tipóia kaya-

, e no Ar ínos , ambos

à área do Parque Nacional

locamento

da

no médio Xin(JU, e a dos Kay ab L, no r .

últimos

a f Luen t.c do .J urueua

jós, não afaste

na técnica e ornamentação

e diferenças

construida

descrita

no

secaso

) .

Já me referi à rede que vi tecer numa maloca kayabÍ em 1977,
tecido

torcido

ção montadas
torcido
Fotos digena

~i'

compacto,

próximas

compacto

é,

com as carreiras

umas às outras.

A rede que encomendei

jurúna de tecido sarjado,

didura

no tear.

tretecido

A tipóia k ay ab I que adquiri

sarjado.

Maria,

por tor-

cm 19 80,

ao Posto

In

foi feita s~

mais

das mulheres

ajudaram-na

de 18 anos apresenta

Pela descrição

em visita

dcsconhccldo

desse grupo domô s t í.co , que no entanto

Tsiravé,

kayabí

à mulher de Tsiravé

idosas

pela irmã de

de entramação

Em 1980, redes do mesmo tipo

- eram usadas por famílias

Diauarurn.

gundo o método

isto

de

a montar

a

ur-

(MN 40. O 81)

tecida

a mesma técnica

de en-

das duas tpÓias recolhidas

por

Grün-

berg (1967:64 fig. 33), em 1966, no R. do Peixe, afluente do Arinos, verifica-se que a técnica de confecção é de tecido xadrezado (um sobre, um

lla

Foto 25.
'l'(\tr j u r11n.:1 para a eonntrLl(1<io d) Li l iÕL 1 . I ·:111
prego ele Hnh<1 de algü<.Uío l>r~mwe nurrou ..t

cararrelado, natural.

Dez9

1980.

F'oto 26.
I:etalhe do início da tecelagem de tipÓia.
PNX, Dez9 1980.

PNX.

Ind.

Jurúna,

llb

Foto 27.
Diadurrãtecendo tipóia em tear vertical.
Utiliza
algodão branco, da cor natural,
emare lo-nost.arda
e negro, obtido de tinta vegetal.
Hepare-se
o
modode catar os fios da urdidura para a e labora
çâo rb dosonho C' cl('t-,1lh0s do t rvtr, Tncl. ,T1wí1n.,-;
PNX, dt i-:I,)
1

l ')UO.

Foto 28.
Dak5 fnzendo o acab,. .urerrto Late ra l da t.ipôí.a:

l.:i.çu
das scbrepostas da trama formamos ilhozes.
o c1e=senho de labirinto
desenvolvido nesta tipóia chama-se epaky pakereá kirI.
!nd. Jurúna, PNX. dez9

1980.

.J..u..:

Foto 29.
'l'i.rxii.1 Ktlyclbf (tTi>,li) vondo-so ,1 p,11-1c nilo rnl 1·,,1 (•cid,1.
·· P.I. Dí.auarum , PNX, clczc.> 1980.

Foto :O.
Dewi'uhu cem o fiTho menor na tipóia.
dez9 1980.

Ind, Kayabí, PNX,

lld

Foto 31.

Tipóia kayabí coletada por Pyrineus de Souza da Comissão Rondon
(MuseuNaciona l n(i 14. lJL), em l~llS. 'l'ecidu ont.rct orr-i do csp.rçado. 'Torção em "S". Canpare-se <Xlll foto 2() .•

Foto 32.
A parte não entretecida da tipóia jurúna. é entramada
em "S" e ccntratorção.
MuseuNacional n9 40. 071.

(X)ITl

torção

••

l:Z

ã maneira

sob), isto é, sem desenhos,

das tipóias

asuriní,

como

veremos

adiante.
Em 1977,

na casa de Ipó,

Índio Kayabí,

auarum, vi um tear jurúna onde mulheres
v.nn o Posto,

se exerci

do Posto D!

subencarregado

de outras tribos, que freqüentaPcr cob I

técni ea do conf c,cção de redes.

t avam nn

então que a transmissão

desse elemento

malmente

dos chefes do Posto, os índios Kayabí Mairawé

com o estímulo

da cultura

jurúna era feita

fore

Ipó.
A julgar

pela declaração

Tuyé, a tecer um padrão

de trançado

essa arte, eminentemente

masculina

do a mudança

da arte feminina

so se tornou possível,
dos encarregados
o artesanato

de listas paralelas,

tecelagem

J9,

Fota;

33,
34,
JS,
3G,
37
~Q~CB

LlO

Jurúna,

mulher,

se deduz que,

está hoje alimentanessa

Contudo,

alteração

pelo estímulo

que

de uma técnica mais bem suce-

passaram

Com efeito,

a utilizar

o tear vertifeito

em

no chão) só pode dar lugar a

um

pela alternância

o tecido torcido,
das cores dos fios

da tra-

dentro dessa padronagern como ocorre no

e nas antigas

da rede tecida por Tuyé, de listas paralelas

curtas,

y-1ruk,1 que quer

dizer

da casa também se

yarutã.

de homem ou de bicho".

Quando presente

O padrão

de losango?

(MN n9 40.080)

recebe o nome de

da rede kayabÍ que adquiri
como awatsi'ai:

o mesmo do .trançado.

Além desses,

tipóia

coletada

(MM n9 40.081)

alcançaram

na maloca
sementes

postas

longitudinalmente

Essas

presente

par mim também em 1980, chamado pirá
também presente

um virtuosismo

Ela é feita com taliscas

sp.) e fio de algodão.

Domingos

de milho, que é

taliscas

de encontro

na

pe-

na cestaria kayabí.

que desafia

comparação

padroes

te do trançado, pela beleza e complexidade dos seus
(lS) . A maioria
·
·
d as empunhaduras
de 1es ocorre na d ecoraçao
ficas bordunas.

chama

inimoetâ.

de

cabe citar o de chevron,

kunerá: peixe, espinho na garganta,
Os Kayabí

Travessa

no cesto, o padrão

foi interpretado

caso

redes kayabí.

d1,_u11.i-1Je

"costela

cita-

representa

con t r apos t as a Lí.s t.as Lcnqas , ambas na Jl;.11Ju11.J.I.

J8,

~,

variantes

Asuriní,

O desenho

/\J

como a dos

(l7)

sua

Kayabí, por indução dos

do Posto Diauarum,

(dois postes enterrados

ma, ou a pequenas
da

entre os Kayabí,

as mulheres

de ~uas redes.

tear horizontal
desenho

na rede que me cedera,

para a venda e pelo prestígio

cal na confecção

de que ensinara

da tecelagem.

quando

índios

dida de tecelagem,

?otoo

de Tsiravé,

ornamentais
d e suas magn~
4'

da haste da camaiuva

(Gadua

fazem às vezes de urdidura,

à madeira do tacape.

na ar-

A

dis-

entramação

( 17)

Os Timbíra ofezecem outro exemplo de aprondí.zado feminino da teoelagem feito por
rrestres masculinos.
Nas biografias
de tecelãs Krikatí, Dolores Newton
infonna
vários casos em que isso oa::irreu. Não é ncra. coincidência que, té11Tbém ã]ui,
a
técnica do tr ançacío n.lln r1,tl.x,la1 dr.• bur Lt.l , ;u·l1· ml!.{cu1 l u.r, (: Lru11BllúHLd puru
ü
témica do lecido, cun fio de algodoo (Cf. 1971: 262/274, 337/339 e 105).

( 18)

Sobre a técnica de ccnfecção e o sinbolisno
ver B. Ribeiro 19 79 , 19 80 ms .

dos desenhes dos trançados

kayabí

:r_j

.,
12a

/--

Foto 33..

Conpare-se

(X)ffi

foto 35. O rresm padrão chamado yarukã

("oostela de homemou de bicho")
ou ipirã_, quando aplicado na rece Iaqem. Jnd, Kayabf , rede MN 40.079.

.
12b

Foto 3·~
O padrão

awarapu:r;?t (pisada de cachorro çlo mato) no adorno de
una borduna kayabf , P. I. Diauarun, dez9 1980.

Foto 35
o padrão inirncetá - listas paralelas curtas contrapostas a longas em sentido diagonal - na ornarrentação
da
borduna. Ind. Kayabí, PNX, dez9 1980.

12c

Foto 36.
O padrão de Iosanqos (awatsi 'ai = serrente de milho)
nun cesto trançado (X)ffi talas de tac::ruarinha. Museu
Nacic:nal n<? 3 9 . 6 4 5 • !nd. Kayabí.

12d

Foto 37
O rresrnopadrão awatsi 'ai (milho, semente) transposto
para a tecelagem.

Rede kayabí .MN 40.080.

12e

Foto 38.
O padráo pirá ~unerá (peixe, espinho na garganta) na tipóia
MN 40.081.

Tnd, Kayabf, P. I. Dí.auarum, PNX, dezv 1980.

.12f

Fbto 39.
Rede kayabí com padrão pirá r::ektm~rá (peixe'
espinho n.--1 0.:11·\·1,1nL1) fot0:1r,1r.1c11 no 1'. 1. l)iauarum em dez? 1980.

Foto 4 O
DPt.1"1lic• <lo p,1dr.10 om dll'Vron

dcs.í.qnadopirá. 1~kuncréi.

1980.

(V:; <"<>ll::l'l'III iv,>:i),

.Lnd. l\ayJ!Jl,

l'NX.

UL'Z\)

se processa

com linha de algodão enfiada

A transposição

desses

complexos

em agulha

padrões

de metal.

presentes

na ornamentação

dos t acapo» {' doa cos t.on p.:.u:,1. d a r to .Io l1'<·_idn ,-,_ t a l ve z um.i quou t.ao

tempo. Perguntei

a meu informante Tsiravé,

de

se seria possível executar no

t.oc do o pudr ào 1\1.ll!.J compLoxo J,iuPnvulv.1 Ju uo L1:.iur;o1do,
í

u <111t' J:1,_•1;n.•ounU1

Fotos uma entidade mi to lógica
chamada ta~~
com diversas variantes.
Contes41,
touque os que soubessem poderiam fazê-lo. Não me consta que alguém
o
42

tenha tentado.

t

possível que o estímulo representado pelo

artesanato

destinado à venda, se adequadamente remunerado, possa vir a
lográ-lo.
Êsse êmulo é o responsável pela revivescência, entre os Kayabí, da vultosa produção de tacapes, que obs~rvei em 1980, não mais necessários no
contexto tribal, uma vez que os Kayabí deixaram de fazer guerra. E dos
experimentos feitos por Ipó com talas de buriti, ao invés de

(Arwidinal'ia

:lp.)

na .feiturn

prima no novo h àbí.t.at; no alto

5 oa c as s e z do s s a

do cus t os , do ví do
Xingu.

taquarinha

Estimulo Lqua Lmen t e forte,

rn..1térlu
e a meu

ver, a competição entre o etnocentrismo kayabí e jurúna. A negativa

de

Tsiravé em admitir que a rede ºcom desenhos" dos Kayabí foi

influência

dos Jurúna, com o argumento de que cada qual produz desenhos

distintos,

isto é, ca:n padrões culturais próprios, pode ser atribuída a essa atitude
etnocêntrica.
De qualquer forma, a introdução desses padrões "nacionalizou"
a
nova tecelagem kayabí, conferindo-lhe a marca de sua individualidade. Ao
mesmo tempo, desvelou
zia.

a forç~ da criativic.lcide

lril>al e sua

ic.liossincra-

No caso dos padrões ornamentais da tecelagem jurúna não se obseE
va, com tanta clareza, a inspiração na padronagem geométrica dos trançaFotosdos. ~ possível que aqui. tenha se dado o processo inverso. Ou seja,
a
43, técnica de tecido sarjado teria inspirado a elaboração de desenhos mar~4
chetados na cestaria. O desenho mais intrincado, que Curt Nimuendaju atribui aos Xipaia (1948:239, fig.29) e que ele chama~,
em
inglês
(lubirinto) s6 encontra
na a Ldo i a j ur úna ,

llin,

similc na pintura corporal. Durante mlnhJ cutada
a muLhe r

do cup I Lao s ub.r

t l.t u Lc da <JiJcL1,

B.L~eü:Z1,

Foto e melhor artista da aldeia, desenhou,no papel, e s s e e ouuros padrões com

45

estilete de tala de buriti e tinta de jenipapo. Da mesma artesã
um instrumento musical, kamahú em sua líng1.1a,

adquiri
(MN 40.076), feito de ca-

baça alongada, ostentando o mesmo desenho primorosamente elaborado.
Por
Fotos isso pedi à tecelã mais dextra, Daká, que o reproduzisse na tipóia
que
46, lhe havia encomendado. Na aldeia registrei o mesmo padrão numa rede.
47
Na pintura corporal esse padrão de labirinto é aplicado no busto
e no dorso, sendo braços, coxas e pernas ornamentados com um pc:1drão curvilíneo que, por isso mesmo, nio po<le ser reproduziJo no tecido sarjddo.
Não registrei o padrão labirinto na cestaria jurúna, e sim na do
alto
Xingu. Na verdade, a arte do trançado dos Jurúna não é das mais desenFoto 3 volvidas. O espécime mais trabalhado, uma apâ ( afuá abyroará,
MN
n9
40.066) é trançado

com talas de buriti na sua cor natural,

alternadas

l]a

Potes

41, 42.

O padrão

mais aifícil,da

sé:rte do sobrenatur.al

tao.nqélfl, presente
nu ar t.e ceslcixa
k,1y,'lll.L,
i'l1 nd,~1 n;\O l:t '1°\t ;1clo na h 'C<' I.1, lt '111. t>. , • n i :,11:H

,.k_

1·::'.1

I_' 1m

l.

,n..,s

·t11\l,

13b

Foto 43
Cobertor

Foto 44

jurúna.

Aldeia .Manitsaua. M.tssu, dez? 1900.

Outro cobcr tor jurún:l fotcxJr,1ft1dn n.:-i .ildcj,,
r. J\1.mi t.sou.i Mi.ssu l~ll dc'.l.c: 1 í)fü ).

do

13c

Foto 45
0 neí.s relo

e complexo padrão do p.iritnra corpora l (~al<.y_ pakeu J\~rÍ)
cl('!,f'nll;K"k, cnm t. i nt.i de' ·j1•ni p,1r 1 ('Ili 1 •,11 ~ · 1 1 ~ • l , 1 111 • ll« li ,11 1 i ·;t ,1 i11n111.1,
Ilí.n', ruu Iho r du c.1p l L:lC' H.i s, tk~Í.. 1\ Ide .i L1 r, M, 111 i L~; .t u Mü;su , l'NX , dez'!
1(

1980.

Foto 46
O m2snn padrão elaborado
Jurúna, PNX,dezv 1980.

por Daká na tipóia

MN 40.071. Índios

13d

r:

t /

I

Foto 47

Outra versão do rresrro padrão numa rede
fotcqrafeda
na aldeia do r. ManHsaua
Ml:-;~;u, l'N),. Tnd. ,Jt11·i:i1l,1, th','.',1

l<Jt\ l.

14

por talas enegrecidas com carvão.
Os padrões de losangos
por chevron (ainb~tá dy~ = rede, desenho) também comparecem
nome que lhe atribuem
cêntricos

deriva

que e ncomendeI

rio

apudzanãhá,

õ. 'l'àiunã

(MN

cesteiro

jurúna,

se fosse a urdideira

o

estudo

M, Kensinger

cante entre padrões
ral e da cestaria.
a tecelagem

89).

dos índios Kaxinawá

elaborados

a urdidura

mostra

de tecelagem,

uma menina

.J.U

inserido

cit.

de labirinto

(seeadzâ

no mesmo volume,

para as designações

coletado

dêa) e aplicado

corpo-

Lo r a do ensaio

do corpo

maE

uob re

com

o

(1975:116 fig.
a autora con-

desenhos

decorati-

Figs. 125 e 126).

Não obtive explicação
desenho

gra-

igualmente

usando uma saia decorada

que ela exibe na pintura

de Alice Dawson,

(Op.

corno

na

da pintura

trapõe uma foto de um cesto e de um tecido ostentando
vos idênticos

do re-

são dispo~

(ou Cashinahuá

uma identidade

por 'l'atmer,

A foto reproduzida

ornamental

No estudo

(1975) revelou

altamente

Kaxinawá,

mesmo padrão

entrama-

do tear.

da tecelagem

fia de Kenneth

ado r nu p Lunrà-

as mais trabalhadas

as talas que representam

na

umas às outras e presas a um estilete de madeira,

tas paralelamente
:'ates
48,
49

lJü.l:il

com talas de buriti

duas peças,

O

Ele comparece

40.0t•'.J) e num iUO

(MN 40.074) feito também

das com cipó imbé. No caso dessas
pertório

11Y

na rede.

O desenho de losangos co~

de rede: ainbatá.

com cruz no centro toma o nome de Kriaxíxi.

rede

emoldurados

em papel,

ao instrumento

discrepantes

ao

a pintura

corporal

(MN n9 40 .076)

chamado

representando

musical

dadas

traduzido corno sendo "só desenho", isto é, sem significado explícito.
l!: provável que sepadzá déa refira-se à parte do
corpo
em que o desenho(deá) é aplicado. Quanto à raiz~
aparece na designação que me foi dada para urdideira: pakyreá, ou seja, as barras do tear
onde é montada a trama. Talvez essa palavra esteja associada à idéia
de
ipaky

pak"ea kyri,

desenho.
Em outro trabalho
mo a areado

(B. Ribeiro l980ms,

norte do Parque

co tribos de extração

cap. V)

procuro mostrar co-

Nacional do Xingu, onde foram reunidas cin-

cultural

diversa

(l9)

estava se tornando,

a

exem-

plo do alto Xingu (sul do PNX), urna área de aculturação intertribal. (20)
No caso da área cultural alto-xinguana, a especialização artesanal
para
a troca de bens,

sedimentada

talvez há centenas de anos, criou um

nismo de dependência

mútua e reciprocidade.

cada grupo indígena,

intercambiados

meca-

Os artefatos-símbolo

formalmente

no ritual moitará

de
em

(19)

Tais são: Jurúna e Kayabí (tronco tupi) , Suyã, Txukahamãe (ou Mentuk.tl:re)
Kreen-akore (tronco jê).

(20)

Cacpreende os Kamayurá e Awetl {tronoo tupi), Waurá, ~hinák.u e Yêll/alapitl (tronco aruak), Kalapálo, Kuikuro, Matipu-Nahukuá (tronco karib) 'Trumai (língua
isolada).

Em 1967 ingressaram no sul do PNX as Txikão, tanrem

do tronoo karib.

e

14a

Foto 48
O padrão kriaxíxi
(peixe curimbatá, escama) da tecelagem
jurúna. Aldeia Manitsaua. Missu, PNX, dez9 1980.

t
Foto 49
Nana trançando um aro para supor.te de adorno p Iimâr.ío
(aplrlzanahá) compadrão de lOSanJOS,serrelliante ao ~
senvolvido na terelagem. Ind, Jurúna, PNX, dez9 1980.

.
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karnayurá)
divisão

assumiram

o caráter

de trabalho

vos, porque

tribal

se fundamenta

de emblemas

continua

de identidade

sendo observada,

devido

tura material

de atribuição

ao rapto de mulheres,

uluri e até a pintura
aos Txikão,
extensão.
chegaram

feminina

da mandioca

brava,

corporal.

a adotar elementos

no entanto,

a prover

la que, em pouco
Atualmente

correndo

de diversas

de exotismo.

uma cerâmica

de algodão,

técnica

na aldeia

a/casca de jatobá

prestigiados
Assim,

do tipiti

em quase

amplamente

a argumentação

um cesto de trançado

em jurúna.

costurado

O objetivo
tá ocorrendo

(21)

Timblra,

a presença

per-

de artefado que

por

visitada

do buriti e

quando

Estrama

e mais fácil de faEm

con-

em 1980, cestos kayabí e remos da
imitando

os dos Kayabi,

sobre o prestigio
(coiled).

dos

Estranhando

de Bisaká,

a ocorrencomo

aprendera

na casa

que esse artefato

tr!

Jurúna,

a grupos macro-jê,

ambas se hospedaram

foi verificar

de lâmina

do exotismo

substituto

soube que Hin, a mulher

O curioso

Chama-se

1970:156).

jurúna por famílias Ka

com urdiuura

na casa tlo capitão

com uma Índia Karajá,

Foto Índio em Brasília.
51

(Oliveira

cada maloca kayabí

cia, uma vez que esse tipo de cesto é peculiar

a técnica

a

Passaram,

pelos Suyá, como assinalei.

feitos pelos Jurúna

Karajá,

nao

ou um cesto e uma rede alto-xinguan~.

jurúna encontrei

Para reforçar

os Xerente,

menor

tribos,

menos por sua utilidade

de contratorcido,

bal, devo dizer que encontrei
Bisaká,

porém em

das outras

é mais leve, mais fresca, mais higiênica

mesma procedência
ovalada.

ao PNX em 1967,

tribos, pude observar

jurúna,

zer, tendo sido adotada
trapartida,

relação

ao sul e norte do PNX em 1977 e 1980,

realizadas

seu caráter

tecida·com

mais tarde, em

<21>

"exógenos",

encontrei

tanga

e depois os Kayubí da ubá monóxi-

se pode ver o uso esporádico

aldeias

es-

a

em trocas individuais.

de

tos tribais

ta,

adquirido

tempo, deslocou

Nas viagens

ocorreu,

da cul-

para

redes de dormir,

de cultura

os alto-xinguanos

yabi do P.I. Diauarum.

Pan.aue,

na área desde o começo do século,

materiais

não ser um ou outro artefato

uu

de todos os elementos

cerâmica,

O mesmo

ingressos

den

do alto Xingu: esteirinha

grupo karib que foi trazido
Os Jurúna,

de Karl von

a s~r LJunlioLJlc.lu c.:omu Nurle

no local quo passou

o veneno

moti-

na tradição mítica.

apossaram-se,

Fotopremer
50

viviam

Essa

entre outros

Os Suyá, que desde a época da visita pioneira
Sleinen

étnica.

do

tinha nome

namaisa 'hesá.

dessa discussão

uma micro-aculturação,

é mostrar que, no norte do Parque, esdiferente

da que vigora no alto Xin-

Em 1967, J\dÕlia E. du Ol.Lvo ra (19G8:14) c-noont.rou n..A ,üd~üu jurún., n.•uc:J ue
estilo xí.nquano , ao lado das tradicionais, que as mulheres jurúna disseram ter
aprendido cem as Kamayurá e Trumai; cestcs do tipo xinguano feitos por um
jurúna que foi prisioneiro doo Karnayurá, e flechas do tipo xinguano e kayabÍ..Tais
são os irrlicios do contato desse grupo o:rn os do alto Xingue com os Kayabí.
í

15a
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Foto 50
Fede de tipo xinguano (tecido contratorcido) em processo
de confecção por uma índia Suyá, Salete, no P.I. Diauarum.
Dezv 1980.

Foto 51
Tupi, filha de Hin, rrostrando um cesto de trançado cosb.lrado que sua mãe aprendeu a fazer com uma índia Karajá.
Hin, sentada, tecendo a kat.u.Iuru (coifa errplumada).
Ind. Jurúna, PNX, dez9 1980.
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gu, porque
ferência

não implica

numa divisão

de conhecimentos.
à tecelagem.

de, no tocante
entre as outras

tribal de trabalho,

Ela pode ser analisada,
Nesse item da cultura,

tribos da área, por um domínio

t~tlca do tecido.

e sim numa tran~

com maior profundidaos Jurúna se destacam

maior da técnica e da es-

Sintom~tlco disso~ nau ler vislo 1m1~uma rede

nea, seja industrial,

alto-xinguana

ou kayabí, na sua aldeia.

fori-

O contato

com a sociedade nacional e a vicissitude de sua fuga do médio a9
alto
Xingue as lutas que se seguiram nesse local, que reduzirac:;i~asíndios
em 1950 (Galvão 1952:469), acarretaram a perda de dois artefatos
importantes de seu acervo têxtil: a saia feminina e o cobertor (22).
Ainda
Fotos encontrei dois cobertores na aldeia feitos pela mãe de Daká e guardados
43,

44

por ela com o maior

zelo.

A

saia ainda era confeccionada

do os irmãos Vilas Boas se aproximaram

e

usada

quan-

dos Jurúna em 1949.

A rede sarjada do tipo jurúna, tcclJa cn1 Leur vertical, ~6
foi
adotada, até agora, ao que saiba, pelos Kayabí. Talvez porque esses índios, ao contrário dos outros

grupos que convivem no norte e no sul
do
Parque, já tenham tido,· previamente à sua vinda ao novo habitat,
experiência própria no uso intensivo de fio de algodão para a manufatura
de
rede.

E talvez

também,

porque,

a interação

com os Kayabí

sempre

foi

pacifica, ao contrário do que ocorrera em relação aos Kamayurá, Suyá
e
-.
<23> Em relaçao
·
. d a que are d e
Txu kah amai.
aos d ois
u-it· imos, ca b e no t ar ain

é um elemento

estranho

em sua cultura, presente

no caso dos Suyá,

pelas

razões acima alegadas.
No que se refere à tecelagem da tipóia, é de todo provável
que
os Jurúna tenham sido os mestres não só dos Kayabí com o dos Suyá e talvez dos Kreen-akore.
Uma tipóia do tipo jurúna foi coletada Por Anthony
Seege~ em 1974 (MN 39.221)
feita com linha de algodão tingida com anilina. Como assinalei, a cultura material de atribuição feminina
entre
os Suyá é do tipo alto-xinguano,
onde ·inexiste a tipóia.
Por outro
lado, os grupos

jê centrais

çada de flabelos
técnico,

de buriti

esses artefatos

e setentrionais
de manufatura
se distinguem

usam uma tipóia estreita
masculina.

tran-

Uo ponto ele

como uma transição

do e tecido, porque utilizam um artifício de suspensão
Fotes respondente à urdideira superior de um tear. (24)

vista
entre trança-

dos folíolos

cor-

52,
53

(22)

Essas peças foram registradas por Adalberto da Prússia (1869:317) e v. d.
Steinen (1942:282) no século passado e por Nimuendaju (1948:228/229) no início
do
presente. Além delas são rrencionados cintos mascul.í.nos , e saoolas . Essas últimas
peças já não eram produzidas quando da visita de Adélia E. Oliveira (1966}
aos
Jurúna, no alto Xingu (Oliveira 1970:138/141). V.d. Steiren sugere o uso de
um
chale por sua ironografia, que t.JJTOOn rros cra o <X1T;)rimcnto ela saiu (Cf. 1942 figa.
309 e

(23)

Sabre os oonflitos entre Jurúna e grupos do alto Xingu, ver Oliveira (1970:
43) •

(24)

Essa preto-tecelagem

é descrita no c.a.pítulo: ''Tecelagem com tear indígena".

33/

r:
Foto 52
Indio txukahamãe trançando una esteira
(kupí) cem
folíolos
de burití
na casa dos harens, sendo cb se.rvado f:€lo capitão Raoní. Aldeia Kretíre, PNX ,
jan9 1981.

Foto 53. !rrlio txukahamâe tecendo urnatipóia (a' in)
can flabelos de burití.
Note-se o dispositivo de susponsáo elos fl..lX'la; qu<' nlx'd<'C'('
no
princípio
de sujeição da urdidura, no CélSO da tece
lagem. Aldeia Kretíre,
PNX, jan9 1981.

..•
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à cultura material, os Kreen-akore,

No que se refere
PNX em 1976, estão

afetados

auarum com quem entraram

em contato.

manufaturou

tecelagem,

dos Jurúna e Kayabí

kreen-akore

Também

nho do tecido e para o próprio

os outros

nas duas cores,

(Curcuma

artefato.

o amarelo-mostarda

preto

para o

a planta,

kuperi'hyhy

utilisan<lo

apo-

uma tintura mais

trata-se

ontrc os Knrilj5.

pisada

Mar-

de uma espécie

exo-

no alto rio

que a denominam
Teixeira

Entretanto,
isto 6,

lhe adicionam

também

utilizam

ao sol.

na água.

e

Deixam

de urucu

de
a

Para tingir

as folhas maceradas

k semente

todos

apenas ralada

de um ar

o fio em infusão algum tempo e depois o untam com
e o expõem

a

enquanto

e depois a expõem ao sol.

Jurúna

kuma-

o sumo da casca

no pilão e emergida

horas nessa imersão
as mulheres

a botânica

Encontrei-a

Dante Martins

quase sem elaboraçio,

-

Segundo

entre os Kayabí,

ao fio, os Jurúna

diretamente

os Jurúna sedes-

conseguem

colonizadores.

O ornitólogo

a utilizam

(pumekará)

dese-

frente a um caso co-

Embora

kurnarataia.

pelos

viu em uso no rio Aragu~ia

Mantém

os nomes em

O amarelo é obtido de uma espécie de açafrão

rataí e no alto Xingu.

o fio de negro,

o

tem muito em

e designações

e o negro,

onde é chamada makaratana,

linha durante

que, no entanto,

Estaremos

ao

usou um garfo,

corno também na tinturaria,

gena, trazida provavelmente

um arbusto

a I>

foi feito em um tear idêntico

componentes

gareth Ernmerich, que identificou

aplicada

do a a r ] adu com Lí nh a J~

neste caso me foram ditados

longa, L. ) que denominam

esses grupos

nesse Posto

de meu interesse p~

sabendo

grupos da áre.l an<1lis..1.dél.

firme e mais brilhante.

busto.

de minha estada

acima citado?

Não só na tecelagem,
tacam dentre

í

ao

em torno do P.I. Di

Para bater a urdidura

do tear, suas partes

mo o do cesto karajá

Lo c

de um implemento

j urúna.

comum com o pente

em

O trabalho

já descrito.

a improvização

que mostra

Negro,

Quando

uma tlpóia

ota; godão fiada por sua mulher.
~~'

tribos congregadas

o chefe da tribo, Kre tã , de 24 anos,

em 1980,

la

pelas

trazidos

barro

(wakahâ)

mistu-

rada ao Óleo de inajá é usada para tingir os adornos crochetados.
A tece lagern Jurúna

o Kay alrI ap rc ao n L1 s cruo Lh ariç a técni. ca e mor fo-

lógica em um outro artefato,
nica de laçadas simples.
capitão

da aldeia,

la arte do tecido.
;,otcs

56,
57

partir

da borda

a coifa cmplumnd.:1,

Essa peça

certamente

descreve

(1967:78

fig.49a).

me foi oferecida

devido

sevundo

por Hin, a mulher

ao vivo interesse

que demonstrei

uma peça semelhante

entre os Kayabí

se contextualiza

de modo distinto

outra peça de tecelagem

jurúna com esse caráter,

na, é o manto

Ao mostrar

Museu

Nacional

do

p~

com agulha de metal com orifício,
a
sobre um 11bastidor" de aro de taquara.
do rio do

Aqui se trata de uma peça de uso ritual que, exceto
ças salientadas

a téc-

Foi construida

que foi montada

Grünberg

produzida

do pajé.

semelhan-

nas duas tribos.
de elaboração

a foto de um exemplar

(NQ 13.581) disseram-me

as

Peixe

Umu

masculi-

existente

que a levasse de volta porque

no
não

17a
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Foto 54
Kretã, chefe kreen-akore, tecendo uma t.ipóí a d,
algodão.
Tecido entretecido
em toar vcrtiml.
P.I. Diauarum, PNX,dez9 1980.

rolo 55
Detalhe de introdução da tranu entre é1S camadas frcntais
e costais da urdidura.
Ind,
Kreen-akore, P.I. Diauarum, PNX,dez9 1980.

17b
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Foto 56
Hin dando irúcio à confecção da coifa katuluru cem
agulha de rretal provida de orifício
(tecido en tr-elaçado). !nd. Jurúna,r. Manitsaua .M.i.ssu, dez<? 1980.

Foto
:olfci
Jnd.

57
(kat.u l uru) onpJ1111zid,1. 'J',:·cni(~, d1'
dcz<.J 1 <)80.

Jurum-;-i"if.Jx,

c'11i.1<,:,1111'11iu.
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ficar na aldeia.

poderia

de pajé que dej_xou de ser

Era uma indumentária

usada porque não h~ mais paji entre os Jurüna.

aos Txikão

mostrei

investidas

de um o câ í.Lâ ,

a foto

ac L o mesmo cup an t o ao exibir

ma to, sem que ninguém

t:.:~w.i

beiju de polvilho

le1n dL'

tesão - pode morrer»,se

no

l.c1.:.lcl.1

~;L·L-

f:

conte c-

deve ficar em jejum, ingerindo

de mandioca.

i confecçio.

ça não pode assistir

ape-

não pode ver nem a foto.Cria~

Mulher

"De repente

uma pessoa

- que nio o ar-

essas regras.

forem transgredidas

um único índio t.xí.k áo ,

Atualmente,

pt't.'"

cau-

mas

voj a, a não aer o aprendiz do c.1.1:te~, ão.

toda num s6 dia. O artifice

cionada
nas

a foto.

nas

manto usado

(MN 13 .580)

Nesse caso obtive maiores informaç6es

guerreiras.

quando

O mesmo ocorreu

IakabÍ, sabe fazer ot.ã í.Lâ , se-

gundo me informaram. Esse manto só é usado quando se guerreia pelo capitão ou seu irmão 11se for valente".
Não pode ser deixado no campo de batalha.
Adélia
o manto

E. de Oliveira

(1970) reproduz

jurúna no i-ánái kariá,

confeccionado

ritual dos mortos.

com fio de algodão muito

da urdidura.

ção entretorcida

uma foto de wn pajé

usando

(1970:76 fig.12).

grosso e mal fiado, com

~

entrama-

Uma orla de penas de mutum o ornamenta

na

extremidade.

Concluindo,

desejo

ta-se de um grupo doador
realizada,

em relaçio

ressaltar
dotado

aos grupos

que no caso da tecelagem

de uma tecnologia

receptores.

a mentora

clusão

da mudança

na arte do t.e c

a que leva a análise

artístico

altamente

(bem como na cerâmica,
.,,----.

numero

de variantes

basas

tribos passível

ca um esforço

mental

·a o

í.

precedida,

elaborado

mais alta e mais

entre

os Kaya

sido

pode ter

b~1. (25)

•

o u t ra

é que, entre os Jurúna, o

na pintura

bem

Nesse cAso, ~ fonte da doa-

no Posto Diauarum,

lente artesã que vive permanentemente

jurúna tra-

corporal

e na arte do

con-

estilo
tecido,

que não foi levada em conta para não aumentar

e porque

não possuo

de comparação),

mais importante

o

para

arn-

todas elas artes femininas,

indi-

suficiente

exigido

informação

à mulher jurúna.

Refiro-me

à concepç::Í.o e execução de um padrão de desenho incrivelmente
intrincado
como é o labirinto, desenvolvido na pintura corporal~ na ornamentação de
objetos

e na tecelagem.

tes da introdução
se configurava

da técnica
demanda

a arte do tecido,

de sarja e, conseqüentemente,

corno um trabalho intelectualmente

que sua produção

(25)

No caso da mulher kayabí,

apenas

tempo, paciência

do

menos exigente,

an-

desenho,

uma vez

e o desenvolvimento

de

intercasarrentos Jurún.:v)<.ayabí, Z1S mulheres s?io junmu. [ois o.,s,1is
vi.veru
Ínili.c.m e ouLro 1--0 I'os Lo U.i .ruartuu.
No <.:.J.!jO don doí.u
c •. 1s..iJ1cntos Jurúna/Suyá, os maridos jurúna vivem nu al.de.ia suyà , (Seeger 1974:73,80 ) .
Os intercasaxrentos
levantados no norte e sul do Parque Nacional do Xingu
rros+
Nos
n.:.i

al.do.í a desses

tramque deles estão excluídos os Txukaharoãe e Kreen-akore, até agora,
IT()S.

enéoqa-
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de ~ábitos

motores.

A isso se agregue

ção do desenho na tecelagem
arte em que este alcançou
de se supor que o papel

kayabl

a circunstância

foi induzida

,~a excel~ncia
que

e)

pelo homem, haurida

lncontest~vel.

social da mulher

da k ay ab I , cons í.de r ando+ue

de que a introdu-

Assim sendo,

e

jurün~ seja mais elevado que

o

e xe r c I c o
í

numa

a r Lo é a Lt amcn Lu

Lld

yr~tili-

cante e gratificado em todas as sociedades, desde o nivel tribal.

4. NUDEZ E VESTIMENTA: ASURINT E ARAWETE
Vizinhos e antigos desafetos, os Asuriní e Araweté falam dialetos tupi mutuamente inteligíveis. Ambos são horticultores, caçadores e
e
pescadores.
No entanto, os Asuriní plantam maior número de espécies
cultivares em roças de maiores dimensões (v. tabela
I
) . Ambos sao
desprovidos de canoas, aprovisionam-se de águ.:.1 em c.:i.cimbas, banham-se em
pequenos igarapis e os m~is velhos nio sabem nadar.

Entretanto,

nos dez

anos de contato com os funcionários da Fundação Nacional do indio,
os
Asuriní aprenderam a fazer excelentes canoas monóxilas, talvez devido a
sua familiaridade com trabalhos

de madeira, sobretudo a construção

da

grande maloca comunal (aketé) e a lavra de bancos.
O abastecimento de proteína animal se faz primordialmente,
dois casos, pela coleta do jaboti e do tatu. Consomem outros
como a cotia, porco do mato, queixada,
1:1aJ

I

nZlC(.~Ol!t.

t.ooos

e

Le

s

obundon l;.1..-u:1

na

área.

anirnaj_s,
quelônio,

tracaj& e ovos desse
A

Cu.'i_:é.l

i,H,i

L

az

nos

com

c

rmas

de

fogo, entre os Asuriní, adquiridas em troca do artesanato tribal, e também com arco-e-flecha. Entre os Araweté, apenas com esta arma. Dentre a
fauna ripária abstêm-se de ingerir peixes de maior porte corno o surttbim
e pirarara. E dentre a fauna terrícola, o veado, a anta, o macaco, aparentemente por motivos religiosos. O mel (distinguem 19 espécies de ab~
lhas) e a castanha do Pará têm importância crucial no sistema de subsis+-_encia.
.
O mi1ho é a base

d a d í.et;a a Lí.mon La r <los /\r;tw~!Li:< f: conu uruí.do prl.!:!

cipalmente depois de maduro, durante todo o ano, na for.ma de
mingau e, cerirnonialmente,

de uma bebida fermentada.

farinha,

O milho tem igual-

mente um papel preponderante na subsistência dos Asurin1,

proporcionan-

do-lhes uma alimentação farta e muito apreciada de fevereiro a
Entretanto, este grupo dá
brava (M~nihot eaaulenta)
bebida fermentada.
Cará,
bos os grupos, com poucos
me n t

abril.

maior ênfase ao plantio e consumo da mandioca
de que produz farinha seca e d'água, beiju
e
inharne e batata doce figuram nas roças de amcultivares entre os Araweté. Estes, apêlrente-

e , receberam mudas do mandioca b rava e ma ns o dos f uncLon r Lo s da FUNAI. Fazem grandes farinhadas nas vésperas de suas excursões à mata que
chegam a durar 2 a 3 meses.
á
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Na ;poca
em

duas

sua

do contato,

aldeias,

estrutura

cada

qual

alongada

tista.

Reduzidos

situad~

a poucos

em
com

lembra

uma

os

Asurini

maloca

a casa
(26)

atualmente

metros

1971,

eram

muito

bem

tupinambá

Índios

divididos

construida

que,

da iconografia

a 54 Indios,

<lJ

78

por

seiscen-

ocupam uma iinica

aldeia

<lo PosLu, no 1yurap0

lpia-

por duas aldeias. A primeira,

onde

Jc dist~ncla

c~s.1

çava.
Os 130 Araweté

está

se distribuem

Lr.st.a Lada a casa

gunda,

a 800 metros

e a enfermaria

de distância,.apenas

das casas é aparentemente

posição

do Posto

ainda a da única porta,
abriga

apenas

famílias

13 anos constroem
eventualmente

casinhas

admitem

regra de residência
aketé

ambos os grupos
Posto

cartuchos),

to, .no caso dos AsurinI,
tu

no

ado

C\,lf:IO

tiga palhoça

quando

distribuição

de bens

prO'.Jr<'t1~lv.t111011Ll',

L'nt,iu

.r

xamanística

e a vida cerimonial

Em

(querozene,sal,
de artesan~
Mais acen

t H.uf

ubu

parecem

é igualmente

nos dois grupos, havendo

elevado

mulheres-pajé.

ra, os.Asuriní

c1

uclo

ser mais

a

n

se destacam

por uma elaborada

entre os Asurini

entre os grupos

um artesanato

indígenas

da pintura

corporal

uma arte do trançado

joalheiro

do Brasil,

no que se refere à plwnária,

ainda, por uma cerâmica,

tatuagem

no caso dos Asuriní,
e vitrificada,

e uma tecelagem

e pintura

também
guerreicorporal

dos mais belos

scm~lhanto

não registrada

que

~o dos Kaya-

entre os Asuriní.

pintada

que desafia

at!

o número de pajés

Em função do sua vida ritual e antiga atividade

feita com tinta de jenipapo,

padrões

Na

A presença do

vem sendo um fator de sedcntariaçio.

que entre os A.raweté. No entanto,

E,

A

e filhos.

ou difusa.

vas entre os Asuriní

bí, exceto

dos

por casas de taipa.

A atividade

se conhecem

acima

no caso dos Asuriní.

bem corno o fomento e aquisição

J\.r'.'1W(•tó <jth•,

dou

A casa

se tornam mais taludes.

a chefia poli tica é inexistente

anzóis,

Rapazotes

um grupo de irmãs com seus maridos
e eventual

mais

junto às casas dot. püis, nas (!Uais

não pôde ser determinada

com sua enfermaria

fósforos,

minúsculas

da casa a-

para nela penetrar.

entre os Arilweté.

uma companheira

vive atualmente

Característica

é a pequena dimensão,

<27)

que exige agachar-se
nucleares

se-

49 . Numa e noutra tribo, a dis-

arbitrária.

raweté que chama a atenção dos Asuriní

81 hab i t an t.e s : a

tem

com os

mesmos

comparação,

também mais variada

e por

e mais rica que

a dos Araweté.
Asuriní
varinhas,

e Araweté

e eventualmente

ainda sabem produzir
o f.J.zem.

fogo com o atrito de

Um e outro cmpreg.:i o formão

para lavrar a madeira do arco e a taquara das flechas, mais
l.1',

r)S

i\r:1\vul:.u.

(28)

duas

(parats;{)

assiduamen-

'

(26)

Dados de 1981.

(27)

O índio AsurinÍ Takamuin, que foi meu intérprete e informante junto aos Araweté, em cuja· aldeia permaneceu dois meses, em 1979, para construir uma
canoa,
é o divulgador da cultura araweté junto à sua trilx::>.
Ver documentário ern vídeo-tape: Araweté: técnicas primitivas.

(28)

21

puzeram

a encabar machados de pedra encontrados na aldeia, descrevendo o

«odo como eram usados, mas não admitiram ser fotografados fazendo o trabalho.

diyisiio do trabalho
por
o papel social Ja mulher

/1.

!-iC.XO

1.'

O papel econômico e artístico da mulher asuriní é mais
lente que o da araweté.

sobressa-

Em função de sua habilidade artística, a

con-

tribuição econômica da mulher asuriní vem aumentando, nos Últimos anos,
devido ao fomento do artesanato para o com~rcio, principalmente da cerimica. Esta praticamente deixou de ser feita pelas mulheres araweté, devido à distância do local onde se suprem de barro de sua atual
E t ambóm pc l a Ln t roduçiio

aldeia.

macLçn de p.urc l au dl' .r l urul n l.o pcd.1 l·'UIJ/\1,

No que se refere à faina agrícola, as mulheres das duas tribos se
ocupam de plantio, colheita e transporte de produtos da roça.
sas tarefas sejam

Embora es

atribuições femininas, elas são às vezes

divididas

entre os sexos. No caso dos Araweté, além de menor número de cultivares
e de roças menores, algumas plantas são de trato masculino. Tais são: o
caroã para a feitura de cordas para arcos e arnarrilhospara as

flechas;

o fumo, ambos plantados na aldeia: o cará, a macaxeira, a mandioca, aba
nana,

plantados

na roça.

As plantas

"fC'mini.nas" são:

o milho, a

batata

doce, o mam~o, dentre as comestíveis; o al9o<lio e o urucu, cullivos permanentes, feitos, o primeiro, na roça e também nas proximidades da
deia, o Último, somente nesta.

al-

-

Na estação chuvosa, a partir de fevereiro quando começa a matura-

çao do milho, as mulheres asuriní, principalmente maduras e velhas, dis-

.

pendem sete horas diárias na colheita, transporte e preparo do mingau de
milho.
zida.

A espiga verde é ralada, pisada no pilão, coada na peneira'e coEntre os Araweté, mesmo as tarefas domésticas de preparo dos ali-

mo n t.ou s5o divididas entre os sexos: 3. mu Ilio r cube co l.hu r e

Lruns po.r La r

o milho, debulhá-lo e torrá-lo. O homem encarrega-se do trabalho

mais

pesado, que é pisá-lo no pilão, para o preparo da farinha e às vezes tarn
bém cozinhá-lo, quando se trata de preparar o mingau.

Apesar de não ter

presenciado o preparo da farinha da mandioca entre os Araweté, por

in-

formação dos funcionários do Posto soube que a raiz é ralada pelo homem,
en~ora a mulher não esteja de todo isenta desse trabalho. Ela incumbese de extrair manualmente o veneno e a tapioca dessa massa e o homem de
torrá-la.
roto
58

Ã

mulher asuriní compete tambêrn u pinturu corporal, que leva

em

média seis horas para ser completada e perraaneceindelével durante
15
dias. As mulheres jovens, que participam ativamente no ritual propiciatório e de cura (mbaraká) na função de uiratsimbé, isto é, como cantadoras e preparadoras de mingau, pintam constantemente umas às outras.
Âs

21a

/
«,

,. 11

r:

Foto 58

Mu:rukaí pintando Mará cano padrão tcmbch-wuru roipitá
que diz respeito ao adorno 1.,bi.:11rmsculi no: l<'llild:w.:i.

osurí.nl tem i11porl..:111Lc p,,rlidf;,,\·:ÍÓ 1t
rittB.l. Para isso precisa estar adcquadurrente pintada
e adornada.
Aldeia asur ní , ig. Ipiaçava, abril 1981.

l\ mulher jovem

í

22

vezes são pintadas

por suas mães.

ou seja, ajudantes

de pajé, são também freqüentemente

parentas,

para participar

estética

Homens

jovens, na função de

do mesmo ritual.

Outra

asuriní e a modelagem,

das mulheres

não vi confeccionar
são provenientes
Ipixuna

cerâmica

de cuieiras deixadas

ao Ipiaçava,

tura corporal

perseguidos

Por tudo isso, caberia

do.

tribuída

executada

a estes últimos

me l.h a (JO)

cuja

to as Asuriní

í

tracejados

nuas

derem-se

piuns),

torcido

as Araweté

é

mais

envergam

e consomem

cuidada e mais demorada

da en t r e cas ca laminada

são mais elaboradas

em infusão

do mogno

não identificada

para colorir
Vejamos

-

ele

rede

tecido entre

de vermelho

weté. Aqui é preciso

(:..;,.ii"l:lt'liÍci

os

técnica

das

que

as

resultados

sao

destacar

a tecedura

que a rede Araweté

~ a designaç~o

(30) -

Cf. Regina Müller,

relatório

da

folha

Os Arawe-

gen~rica

da rede l\.sud.ní

e

compactada,

à FUNA.I, 1979.

Ara-

varia apenas em tamanho
icJcnli

para rede. Tupavl,

barro e corpo,

mas-

tecidas.

Nomes d í.s t.Lnt.os

e a de textura aberta que, quando
tupapetuna, em asuriní.
Asuriní,

asuri-

A rede l\suriní varia segundo o

quena,

Ver docunentãrio:

ivohó em

em asuriní.

O

cores:

com óleo da amêndoa do babaçu

f r oux a ou compac t a ,

( 29) -

entre os hsuriní.

Dp,-

todas as suas prendas

segundo o usuário a que se destina.
manho e a textura,

a

com o crup r-c qo de duas

dzawandawa

agora como se processa

Tupava

que

o s p aç ad a

na água por alguns dias; e verde-musgo

té utilizam pasta de urucu misturada

e outra.

Contudo,

antes do seu entretecimento,

de uma trepadeira

tigada

uma vez

em todos os casos.

de tinturaria

As técnicas

ní), deixada

da família,

também

nas fases de pré-fiação

excelentes

marrom

composto

As Araweté

do algodão em fio,

igualmente

tingido

nossas

dos Asuriní.

tr;s tribos tupis consideradas.

é

com

um vestuário

linhc1 que as redes

menos

das outras

fio

Enquan

e cada criançt1 acima dos S anos tern suu

Já vimos que na transformação
Araweté

marcante.

as redes ar awe t.ó , ele t.e x t ur a entre torcida

tamanho

compacto

femininas

e camisas com mangas para defen-

de tecer redes para cada membro

Contudo,

são de menor

a designação~

vestidas

de quatro peças: cinta, saia, tipóia e tubo-lenço.

propria.

feitos a d~

e rt.es ana í.s

{atualmente

calças compridas

separados

pin-

que quer dizer, qente ver

as atividades

roupas, principalmente

os casais dormem

simples

Aqui há outra diferença

andam inteiramente

se encarregam

lado, a

í

do algodão

se equivalem.

dos terríveis

aldeia

ne r a As u r nf .

corruptela

das duas tribos

na

Ll',

de urucu da raiz

e não aos Asuriní

aos Araweté

Ar.:.iwt'

de sua fuga do

Por outro

untam-se

pelos Jurúna: Asonerí

no trabalho

Apenas

quando

da

com urucu carece de elabo-

e crianças

à ponta dos pés, ou desenvolvem

do cabelo

d.u:

As cuias existentes

pelos Araweté.

mulheres

homens,

e vitrificação

No c.uio

pelos Asuriní

e facial dos Araweté,

Comumente,

ração.

nem cuia.

importante

(10}
··

í

por suas
atividade

pintados

pintura

ce r.nuí.ca , bom como n p r oq r avu r a d.ui cu Lu. .

wanapy,

[icam

tauma

ou rede p~

recebe o nome

de
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O tear

o tos distância
59 1

60

é

constituído

de dois paus roliços

ao comprimento

correspondente

fincudos

no chão a

uma

que deverá ter a rede, geralmen-

te um metro e oitenta centimetros. Em torno dessas varas, a artesã, ajudada por outra mulher,

tear,

u tá armar

passa~

urdidura.

a <1u.:mt.ldado s u I Lcí.o n t(.' p.:u·;.1 a la.uJur.i

A trama é formada de fios descontínuos.
passa

pé

a linha pelo dedão do

dobra-os

<le p~, dando voltas ao

Monta-a

pela metade

c.ll'!W j

ada d(\ rcdo ,

Para cortá-los,

a

artesã

e uma das mãos. Toma dois desses

fios,

e enlaça com a parte dobrada da trama os dois Últi-

mos fios da urdidura,

os mais próximos

do chão.

Segura o fio duplo

da

trama na mão esquerda

entre o polegar o o indicador. Uma das pernas
da
trama fica firme na mão esquerda. Com a mão direita, movimenta a
outra

perna

de cada vez dois fios da urdidura.

abrangendo

um fio sobre o outro, passando

constrói

carreiras

sucessivas

são montadas

carreiras

a enlaçar

o par seguinte.

até completar

a espaços

Isto posto,

regulares

o comprimento

torce

Dnssa

forma

<la rede.

que não excedem

As

10 cms. entre

si.
E __ QS

Para retirar a tupavi do tear são precisas

61, las a retira da urdideira
62

algodão

formando

durar a rede.

falo ~

o punho.

é passada

Em seguida

e mulheres

li.

preparada

simbolicrunonto,

para a obtenção

de

outra faz o mesmo esticando bem a urdidura.

a Gnica contribuiç~o

Essa~

Uma de-

as laçadas ou argolas com um fio

a corda de embira

<1 indicar,

com€>

e envolve

duas pessoas.

pelo homem para

masculina

a JependêncL.1

de um item tão importante

depen-

na feitura do arteinú

t ua c n t.ro

homens

quanto a reue na vi

da tribal.
Está pronta

a tupavi,

rede de tecido

torcido

de entramação

Fotos da. Para transformá-la em tupapetuna,
rede de tecido compacto,
G3, sã senta na rede para trabalhar mais comodamente,
passando ao
64

~

tempo a usa-la.
cede de outra

iniciar,

forma.

na parte

da urdidura

Tendo

a urdidura

•

-

em posiçao perpendicular

Dobra igualmente

da laçada anterior,

Lorçõ.o.

da trama, montando

mesmo

ao corpo, pr~

para

1::nlaça ucmpro um fio

como havia feito anteriormente.

Passa a trama por baixo dos dois fios da urdidura
duas metades

a arte-

o fio da trama pela metade

dob r ada , .:1 am.1rrc:1çüo por

sobrante

espaç~

a entramar,

torce

as

uma sobre a outra com um movimento rápi-

do da mão direita e voltu a abranger

com a trillna os fios seguintes

da

urdidura. Cada carreira é entrarnada próximo à anterior de modo a tornar
o tecido compacto.
Geralmente a tecelã inicia 3, 4, 5 ou 6 carreiras de
una só vez, prosseguindo a entramação por torção em ordem
decrescente,
adiantando aproximadamente,
na mesma proporçao, uma ti:5.s ouLru cu.rreira.
terminar cada uma delas dá uma laçada nos dois elementos
os enoda deixando as pontas pendentes.

l\o

<la trêlrna

e

;,otos
A rede dos Araweté
(nihá) é tecida de forma idêntica ã tupaví dos
,9 a
Asurini, acima descrita. O tingimento com urucu misturado com seiva
da
62
amêndoa do babaçu é feito logo depois de completada a tecelage~.
Com o

uso, ela vai-se
tado de urucu.

impregnando

dessa tinta pelo atrito do corpo,

também un-

23a

Foto 59
!€de(ni'hã)

rrontada em tear horizontal (pehemé).
Teciéb torcido de carreiras espaçadas, corro o da
rede !_upaví dos Asurtnf , Ind. ArélWeté, ig. Ipi.>.~
na, íl1<."\:Í.O 19 81.

Foto 60

Morehã'katu numa derronstração de entramação
da rede. Ind. Araweté, ig. Ipixuna, maio 1981.

23b

Foto 61
MI wd 1:, ' k.i

de

1 u n.'l I I \ 11 ll li > r k : 1 1 •,) 1 .1 1 1 ·d1 • 1 e • 1 l .1
para dc.nu1sL1-JÇé1.U d,1 LécnLc~1

CllCCITC!lUa

no a?.ntro da aldeia. !na. Araweté, ig. Ipi
xuna, junho 1981.
-

Foto 62
cem aai.a e t.tpôi
enlaçar um fio na arqo l a d.:1

l'q.)ité,

a

,

Morc"1.1

vendo

rt

x k-

JJ,ff,1

'k

a+u

tor

-

mar o punho. Note-se, ao fundo, casas
de
tipo tradi.cional.
2a. aldeia araweté, igara
pé Ipixuna,

junho 1981.

-

23c

Foto 63
Arapaí tecendo rede !.t.2:0'.t~~n_êl( tocí elo
cn t.rot.ccí.do cxnpoct.ol . (Cu1p,,1l-sv cu11
foto 25). Ind. Asuriní, ig. Ipiaçava,
abril 1981.

Foto 64.
Apeonadesmanchandouma. rede de tecido
carpacto (tupapetuna) para aproveitar
a linha. Ind. Asuriní, ig. Ipiaçava, ~
bril 1981.

••
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A rede tupaví,

kg.

marron

de algodão.

as

tecelãs Asurini

tas, às vezes entremeadas

e branco.

Busquei

tas paralelas

uma associação

tracejadas

tas na tecelagem
tensão,

parece

kgs de linha.

exemplar

casal.

Considerando-se

soube que estava

<luzido, para demonstração

com a artesã sentada

ou faiXQ

ne
lis-

(e por

exquer

irontal.

na sua manufatura.

à venda.

A rede

e

Adquiri

um

por oito mil cruzeiros

quando
Muy-

uma rede tupaví de tamanho r~

da t.ô cn í.c a .

(Hn

n9

) •

( )1)

cm 19G6 na aldeia kayabí do rio
em técnica de torcido.

dos

Inicialmente

no meio da rede e duas outras nas

na mesma.

5

100 gramas te-

Essa rede foi tecida por

encomendei

extremida-

na casa, a rede passa a ser tecida

com carreiras

se, como se vê, da técnica
..,--.

(

) .

filmagem

e

do tear e suspensa

centro para as bordas,

vermelho

tem-se destinado

por Grünberg

tece uma carreira

des. Retirada

de

ao desenho

que cada novelo pesa,

foi feita em tear horizontal

a artesã

cinlo

à venda (MN n9

rã, 18 anos, a quem, na aldeia,

Peixes

na pin-

existe essa designação,

SÓ

da FUNAI em Altamira

A rede coletada

freqüente

Meus informantes

atribuído

consumidos

Mas ultimamente

na Ajudância

marrom

leva 8 meses a ser tecida. Nela se emprega

riamos cerca de 50 a 60 novelos
usada pelo

lis-

com outro, também delis-

ligado à cor:~'

na rede, nn tip6ia,

compareça

de

de cores,

ou na vertical,

tsinga, branco.

A rede tupapetuna
a 6

desse padrão

cujo nome é aperinina.

estar

de

de duas cores,

desenhos

pela alternância

na horizontal

talvez marrom);

o padr5o

desenvolver

O termo iputsinga

tal vinculação.

urdidura

cerca

trama, na de tecido compacto,s6

conseguem

por pontos,

tura de corpo e na tatuagem,
garam

Nessa rede emprega-se

coberta pela

horas.

tecida em poucas

Ks vezes a tecel~ utiliza

e branco que, quando

ma aparente,

é

leve, e portátil,

é a fiação da linha.

O mais demorado
um

mais

(Cf.

4 a 6 nun uma da outra,

distanciadas
Grünberg

empregada

pelas

do

1967:63 e fig.32).

tecelãs

Trata

con-

asuriní para a

fecção da rede do tipo tupap~tuna.
Os l\surinl
zado

(um sobre,

praticam

no caso dos Asurini,

um tear vertical

(31)

presas

nas extremidades

cintos,

de um cinto
portátil

(o n Lr oc i uz. .id(J

adiante.

ao

Ambos,

faixas frontais e
no dos Araweté.

p~

tipóias,
Vejamos

(koa'awa, em asurini).
- moldura

a duas verticais

retangular

por amarração

de duas cores: branczi. e marrom,
laterais.

xu d ru-:

com tear vertical,

como veremos

faixas frontais,

apenas

24 fios da urdidura

disposta

dimensões:

a tecelagem

duas varas horizontais
monta

verdadeira

o fazem sem tear,

rém, em peças de pequenas

Sobre

L'nln•l('l'Ld,1

lcct'Ll~lt'lll

um sob), ou tecelagem

passo que os Araweté

como se processa

..i.

Cata fios alternos

composta
- a

esta

e introduz

A técrúca de tecelagem dessa rede pode ser vista no docurrentário em
tape
Asurini, fuso e fio.

de

artesa
Última
urna

video-

25

e s pâ t u La+s epa r ado r para abrir a calha.
d.í nz.Lruc irt;o

em um e s t.Ll.o t.c ,

endireita

ma com a espátula-separador,
esse

a Lt e rnoa

do uadumo ,

Ln t. r od uz um novo

ou frcntais

e o retira.

6:

Isto

~)

que

!l'f.•CI.•.~

e

levanta
fios

Ul_ll'Tcll.<tcl.

cl

{,lU.1_.Q

di v í.de a uzd i.du r a em fios
só com

eles,

u trama, desce um separador

introduz

Dessa forma, desce um por um todos os separado-

Entio volta a repetir as mesmas operaç~es.

rPs.

b a t.e a tra-

de Labaçu,

passa a trabalhar

e costais,

1 ongi tu-

Vo l.t.a a ca t a r os

'··'.Ll,JlddUt.

de separadores

como se fossem um liçaroJ..
pQra bat~-la

de pecíolo

dc~nt.ro da u rd Ldu r a .

do tem um número suficiente
pares e Ímpares,

a ur-d í.du r a na s oure las,

fragmento

de í.xarido+o

implemento

P as s a a trama e nove Lada

suc;essivamen-

Introduz

te a trar.1a e o separador

~0Lo

que também lhe serve de batedor.
Quando
está
para terminar o trabalho não usa mais separadores a não ser para
bater
a trama. Estai deixada frouxa nas extrenddados laterais para
formar
urna ou rc Lu com Ll.ho z branco que <..:ontra~,L, com a ur.!<1 de co i 1.,<11.da.

65

forma se faz a faixa frontal

Da mesma

póia

(tuI,?aia).

do algodão

e marrom,

contrastar com o branco.
longi

enrolada
por

da folha

coloca

ou mulheres.

lize a própria

Dolores

19 71: 30 i3 fi. g 6 .12)

Newton

entre os KayabI

:10

chão e apenas

s a J. 5 J i nh a da u r d.i du r a .

para a t.r arna ,

ou

entretecida

torcido,
berg
Foto
66

que pode ou não ser

1967:64

e fig.

Os Ar~weté

recolhidas

e oru

( 32)
do

a

retirada

lavrados

levantando

sa da trama
te,
te

<.api,2ikã)
.

-

o a mao ,

primitiva,

~rupo

.:irtcs::Í
t

uu

cada

o trabalho

fincadas
que
téc-

inicial em
(Cf. Grün-

sem o uso do
AssistI

i.o

.i

a rrno u 1.2 C.ios

Ver docurrerrtâr í.o eru ví.dco-t.ape ,

o.í,

ti o alterno.

num tear.

da Serra de Dou~ados,
praticam

J

t.c:

p:u.

que poderia

fosse tensionada

Eird (1979), os Arawet~
Lretorcidu.
t 32)

Com

entretecida

1\.

filmada.
1.•ni;;1

u

e s pc s s ur u rna.i s

ser realizado

estudada

t.!i-·

q ro s-:
bastan

pc los;

Héta,

por

Junius

de croch~ e a tecelagem

:_Q Índi.a vest.í da.

r

mais comodan~~

Alêm dessa t~cn~ca,

Paranã,

,Jccúio

Li nh a no

•'ttl.r.r~Lcccndu

que .:.t praticada

a t~cnica

l:!~té

do

tear

à manufatura

por Raiô, de 15 anos, que foi

como se vê, mais elementar

tupi extinto

GrUnberg

em madeira,

Jo trabalho

de exercitá-la.

no s sa

pe no s arnen te

facilita

se a urdidura

Cf.

O tecido é feito om

ao término

urna tecelagem

praticam

pé e na mã.o o aq uo r dn ,

dura,

de entr~

33).

frontal

. d
ªJ u a

por

um sob, um sobre, com carreira

que deve ser a forma mais precária

de uma faixa

uti-

em.19Ei6, foram tecidas cm tear verti-

dois separadores

xadrezado,

eIT.

que

MüS

entre os 'I'Lrnb Lr a {

vên: a ser a colher us ada pa r a mexer o c.tx i.rL,
nica

A téc1üca

com estacas suporte das urdideiras

isto~'
com um

da peça permite

l\.s tipóias

.

do rio dos Peixes,

cal n~o port~til,

i

é encontrada

com o uso de separadores

tccimento

uso
.i

uma vez que a espcssurd

mão para abrir passagem

o

.

)

ao t.r anuvo

í.ç

indiferente-

de t.arua Lho s<'gundo

As peças variam

o s epn r ado r ern poa

isso n~c ~ necessirio,

para

verde-·musgo,

do b ab aç u , preparados

V

calha

geralmente

é um estilete de taquara com a linha
p az a não fazer
mui Lo volume.
o t o a r e os se-

t.ud.í.na Lrncrit.o

homens

menos comumente,

ti-

A bobina

p a r ado re s são de pecíolo
merit;e

e também a

Todas essas peças sio tecidas em duas cores,

natural

branco

(,5-'lkymoawa)

en-

25a

Foto 65
Mará tecendo uma tipóia
(tupaia) em tear vertical
can separadores que servem ao nesmo tempo de espá
tu] a para coroact.or 21 t.rarm , Tnd, Asur i ní, iCJ,lri1=L ~ it1L1\·,iv.,, .il uI I l1)tll.

~
\

_!

'
r

-,

i

.

11

Foto 66
"·' ~~''
RaiÔ tecendo faixa frontal
(apipikã) . Em vez de
tear, a tecelã sujei ta a urdidura como pé e a
mão esquerda, a fim de sujei tá- la. A trama é pas
sada a mão, sem agulha. Ind. AravJeté, ig. Ipixu=na, maio 1981.

,,..
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Os Asuriní
Fotos

67,
68

tra t~cnica

e Araweté,

de tecer

sistí à manufatura
Asuriní.
\'.::tmenlo

de

c x Li umamcn Lo

(dzuaka) também mui to fina.

que, repetida
trabalha

da casa.

Lhando sentada

tipóias

e pulseiras.

os Arawete.

é de

e a t u a l.ment;e

72

me tal.

dois adornos
(HN

ã escrita.

í

(NN

riju.
opos-

Lados

extremamente

dos

ao

gosto

cintos

e

jarreteiras,
crochetados

bra

entre

registrou

o

No caso dos Asu

p í.n t~

tc:111t1Jém do s i<._Jna t L vo do desenho,
ornan~nto

parecem

e agulha de

querer entatizar

croché

os aspectos

encontrei

executados

1 sob)

~ vestimenta

fios crochetados

~mb

J.i a ,

j 5.

N..i

col('<;do

conjuntos

com fio de algodão

muyryna,

de vários

L~iL•uk.u1<í.

v;rios

l.Jandoleira,

de

a l érn das
k uy ab I

de cord~es

extremamente

muLs ant.i<Ja

crochetados
fino

rede de tecido

compreende

torcido

compacto.

ainda um cinto

com que é preso o prepúcio

e

citad2s
do

do tipo

(MN 14.23G/7

outro traço de união entre a cultura material kayabi

além da

í

pelos Jl.suriní na confecção

que consiste
chamado

í

cu í.no dos Asuriní
1 sobre

t.undc

(tapukurá),

o colar usa';'.1-o também como

r as e Loi no z c Le r as :

o que estabelece
asuriní,

Traba-

.m LLq.uuc n t c- do LllJL1 dl~ iuu t.um

Situando

os ~suriní

e a braçadeira,

Museu Nacional
muyr_yna

crochc

o uso de adornos

de croché é empregada

de algod~o

j a r rc-Lc

12

artesã

mant.c r a prenda.

para obter um resultado

o r a Ici.Lu

Dzuaka

masculinos,
)

borlas

A

a trança.

depois de minha saida da aldeia,

------

até

cte ambos.

A técnica

Fotos
71,

para

de tornozeleiras

(dzu,1L1)

área semântica,

estéticos

para esticar

feita com agulh2t de osso de macaco.

agora extendido

na mesma

pé

s uco s n L v.rs ,

Não presenciei

rí n I ,1 .iqu Lha de croché
.
ra,

usa o

é usado também para o acabamento

Iara Ferraz,

seu uso e confecção

G9,
70

fica na agulha

A arte consiste em fiar um fio

e para a confecção

Çãdeiras

Folr.:,s

se

à linha de carretel,

O croché

croché

dá-se duas voltas de linha no mesmo e

lança mão do mesmo artificio

Asuriní.

a

ca-

na rede porque

fino, comparável

) ,

de modo

é englobada pela laçada seguinte.

tos dessa trança inicial.

p12qw.~11c1

o gancho da agulha em uma das

forma são a rrnad as carreiras

Dessa

dos

Enfia-se

ao en t.r-an--

com agulha de

A laçada assim formada

a operação,

deitada

minha estadia entre os

l u l.o ,~,, I lnl r.t

trubalhada

ou-

por croch~. A~

e dando laçadas consecutivas

lateralmente,

puxa para dentro

dominam

r ame nt;e se procede

í

(l·11i.111l,,1y,

Esta é em seguida

formar uma trança.

conhecida

durante

Pz'Lrno

LLno

pi

com o ded~o do

sas da trança,

(muyryna)

como se processa.

um fio

esticando-o

feita com agulha de gancho

de um colar

Vejamos

dos Jurúna e Kay ab L,

a exemplo

e

O traje completo mas

tecido de algodão

( cruzado

e acima dele os testículos.

e o puJo~

weté para a confecção
tipóia e o tubo-lenço.

de sua múltipla

vestimenta:

No caso da cinta

a cinta,

(tupã eté, que quer dizer roupa

verdadeira), o tecido é compacto,

de trama aparente,

saia

de roupa),

(tupâ'in, com o significado

a saia,

Araa

a tipõia

parecendo

lona.

(ipot~i h~ neh~

A

26a
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Foto 67
J'vl)u.i.rá crochctzmdo com Li.nha cxtr.i-íin.:1 e .:-v.1u Ll1c1. de
qancho de rret.al, (dzoaka) um adorno mascuLí.no: ~na. Ind. .A.suriní, .i.q , Ipiaçava, março 1981.

foto

G8.

Cl oso ele J\1,uir:i Íí1,'.('ndo (T()d1J.
ní, ig. Jp.iuçava , março 1981.

Jnd. N;i1ri-

26b

Foto 69
.Loso da .:lgulha
Ind. Asuriní, i

.

)

'O

Agulha e trabalho de crodl.é. Antigarrente de osso (tíbia
é agora feita do cabo de garfo de rre
tal. Ind. Asur í.nf , ig. Lpí.açava , março 1981.

do mutum), a dzuaka

2Ec

Foí.o 7 J

PatuaP fazendo o acabanento
akoa 'awa. Ind. Asur.ínf , ig.

em croché de um cinto;
Ipiaçava, abril 19 81.

Foto 72
Mbuirá tecendo uma tomozeleira
(tapukurá) na perna
pintada de Apema.
Trabalho de croché.
!nd. Asuriní, ig. Ipiaçava, abril 1981.
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'ipotsi' é o nome do osso externo)

(33)

às vezes chama-

e o tubo-lenço,

apitcá (chapéu) ou datsi nehã, são feitos com as carreiras distan
mais
A não ser pela dimensão um pouco
ciadas 1 a 2 cms. uma da outra.
longa da saia,
essas pecas da ve s t.au.cnt.a feminina não se d i s t.Luqucm , pe
-

do

.

la. fornra

e conccpçiio , umau da:; ou t rnu ,

JH.Jt· uuc1u

cl11L1,

I\

cas de textura e tamanho é que não deixa dúvidas quanto

l:o11.icLL·rf.ul.l-

à sua

destina-

çao.
desde 6 anos usam a saia, da qual

As meninas,

as maiores

de

12

Mas se desvestern corr.

a

maior naturalidade quando vão banhar-se, mesmo na frente
de homens.
maiores dessa idade o fazem diante de mulheres, coisa que não fará

As

nunca se separam,

e às vezes também a tipóia.

mais uma mulher adulta.
tempo, se encolhe

Durante o banho, tira a saia e a cinta ao mesmo

e se esconde at~ que volte a vestir-se.

Esse pudor em desnudar-se
tal produzida

ja-

mecanicamente,

pode estar

ligado a uma deformação geni

segundo me informou

o enfermeiro

Posto

do

O certo é que ele é culturalmente

que vive há oí.nco anos junto ao grupo.

e proporciona à mulher arawet~ uma imagem pouco comum entre gr~
pos indígenas com pouco tempo de contato.
induzido

A tipóia é usada de várias maneiras.

Às vezes cobrem com ela todo

o bus to e a barriga e ainda puxam uma ponta sobre
Mas sua principal

da roça ou qualquer

As araweté mais

jovens deixam

ucsuc

coisa que encontrem

o peito a descoberto

tapá-lo.

o .íi.lho

de

no caminho.
e trazem,

de

uma espécie

de lenço na cabeça que pode ser a própria
ti1:: também um pano cilíndrico, c1aí o nome que lhe demos - tubo-len-

preferência,

póia.

é u de saco c.1c c.:1rreqc1r,

serventia

colo até·· produtos

o ornb r o para

ço, que serve para pr6teger a cabeça do sol e abanar-se para espantar
mosquitos.
sementes

Jogado

negras

no ombro,

.

ou colocado

(tsinã), o tubo-lenço

na cabeça sob uma enfiadura

confere

à mulher

araweté

os
de

uma

apa-

rência que evoca a mulher oriental.
A saia, como não tem f e cho p a r a ü cintura,
e a borda virada para
tária feminina
outro abaixo
tados

ainda um fio de algodão

que, para

l\suriní,

A indwne!!

por adornos

e

creche

de Iara Ferraz).

assinalar

por exemplo,

dos Araweté

sua diferença

com essa imagem de mulher

de outras tribos,

dizem que as mulheres

a par da des í.qnziçjio

destes

l\raraba, os chamam 'l'siro

seus inimi-

andam nuas.

tin(Jf,

<JUC

zer, roupa branca.

Consta que antigar:i.ente ela era dessa cor.
sempre tingida de verroelho.
(33)

prega

atado no tornozelo

do joelho, que às vezes são substituídos

E tão forte a identificação
gos Parakanã,

dob r ada numa

fora de modo a ficar presa nos quadris.

compreende

(informação

vestida,

e

Outra designação para a tipóia é tµpã putsinã (roupa para o peito).
no genérico para roupa, seja a autoccone ou a noasa ,

Os

quer d

Hoje

í,

e

Tupãé ter
--
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feminina é usada até quase a exaustão,

A vestimenta

de g .ando em quando.
'l'oda mãe de família
e a· de suas filhas menores. O vestuário
de , .s o pessoal
cc r .ada

intransferível.
segredo,

do maior

A aquisição

c í.n Lé.1

tL.1

Posteriormente

prenda e todas as demais desejaram

roupas
obJeto

de peças, pc1ra a coleção foi

tomando conhecimento

marido ou a mãe da transadora.

lavada

prepara suas próprias
feminino parece ser um

principalmcn Lt~

pre à noite, às escondidas,

sendo

(

Lup...i

e té)

da transação

LLl

apenas

recuperou

ur..a delas

a devolução

lei

das suas.

sem-

o
sua

Outro episódio

é perfeitamente identiFoi o que ocorreu quando, inadvertidamente, mostrei às mulhe-

mostra que essa roupa, apesar de sua semelhança,

ficável.
res uma saia e uma rede que me foram cedidas pelo sertanista
lho, pensando que ambas pertenciam
cida

pela

Índia

prisioneira

t r Lbo .

dessa

' ' '
(34>
t ri'b o inimiga.

Madpai'hi,

aos Araweté. A saia foi logo reconhe-

como sendo

Madpai 'hi

l\ rede

João Carva-

a

Lno sub t r a í r am q uarido

<JUC

chamou a iua.í.or

<..1

le11<.:Úopor

ser

cs teve
a do uma

- 't
. d"' .
de
A proposi-o,
va 1e r.ecor d ar um inicio

pu d or.

ã aldeia nua e com o cabelo raspado pelos Paraka-

ao retornar

urna saia. o puno caso dos Araweté, parece restringir-se à ocultação
da

nã, gritou de longe para que as mulheres

lhe trouxessem

dor masculino,
glande. Os homens amarram o prepúcio com um fio de algodão, à
maneira
doa inctios Urubus-Kaapor e tantos outros. Entre os l\suriní o homem nu!!
ca exibe o pãnis.
escrotal

Esconde-o

s ob o cinto.

seus órgaós sexuais,
de

73,
74

completamente

calções.

usando

Contrastando

os testículos

Com a aculturação,

lC anos não se separam

Fotcs

levantando

os homens

e metendo o

p as s a r e.ru

No cü.so dos Araweté,

dele, porque

ainda não foram

com o recato das Arawet~,

saco

esconder

él

garotos ucirna

"amarrados".

as mulheres

l\surinl andam

nuas. Seu senso de pudicia parece estar na vergonha de exi

bir a genitália

sem pelos.

Uma adolescente

não t í.n.va ainda pelos pÚbicos.

andava sempre vestida porque
marido

Uma m!:1lher que foi raspada pelo

por infideJ.idade só se animou a sair de casa quando lhe cresceram os pelos.

Mesmo quando

vidades

nem se

siológica

a nlll]hcr

acanha cm exibir-se.

algumas carreiras
ou deitada,

menstruada,

asuriní não interrompe

Apc n as

t om.: o cu í.dudo

da rede de trama espaçada,

suas ati-

de do smancha r

a tupaví, para que, sentada

não suje a rede. A mulher araweté disfarça essa
com a vermelhidão de suas roupas e suas redes.

função

fi-

Uma das questões que se coloca é a razão pela qual um grupo
que
tem uma cultura material tão pobre dê tanta ênfase
à indumentária
feminina. Grupos tecnologicamente mais desenvolvidos, como os Asuriní,
que
vivem no mesmo habitat infestado de mosquitos não o :tazem. Se fosse para
ocultar

a de r o rme çáo

ç.:1r; do vcs tuário

o na t.ôm t ca ,

são realmente

,1

c í.n t a

A rede parakanã é
dão ( MN

i;uí1c.ivnlL',

1\:1

uma .incÓ<._JJU. t. •. a ser doa ve ndnda

estude com mais vagar e profundidade

(34)

~.ll·1:L.1

qt1;1Li.-o

por

quem

a cultura dos l\raweté.

tecida com nr.di.dura de tucum e trama entretorcida de
) •

p<'-

algo-

28a

Foto 73
Tenerosas

de serem fotoqraf adas, mulheres araweté escondem
o rosto. Note-se o uso da vestirrenta feminina: saia (tupã'
in) , tipói~ (ie:?tsi hã nehá) , tubo- lenç<:? (dntsj_ nchJí) •
l\
.:-lnt., (~
t'l('
n,1111,, v••rd.,1lc•l1,,)
,·::l.11>1·1111,i
::d, o1 ::.,1.,.
Dessas duas peças a mulher adu,l to .:u:awc Lé nunca se scpo
Ind. Ar~té,
ig. Ipixuna, junho 1981.

Foto 74
Contrastando can a supervestirrenta
araW=té,
a mulher asuriní
é vista aqui canpletarrente nua. Na foto, Apeonae sua mâe, Tapiira,
apreciando o resultado de uma colctu de iubotis.
Irid , Asuriní, ig. Ipiaçava, abril
198l..

29

à

Voltando
ela parece
mésticas

privilegiar

s aiue n tu,

diárias

de mandioca

em outras

Contudo,

tribos,

observa-se
quando

Entre os Asu~1ni,

o trabalho

queima

Por outro la

do seu

proces-

com o L1.ib a Lho 111<.üu

í

como os Kayabí,

pcuado ,

6

a

a tarefa é mais exigente.

as tarefas

do ciclo agrícola,

são atributo

8

os Jurúna e os alto-rio

que tanto homem e mulheres

e coivara,

gozam cte lazer
Por exemplo,

excluidas

feminino,

a

da mesma

o
ca-

derru

forma que

de provisão de água, lenha e preparo dos .:i.limcntos.

doméstico

se dá aqui na esfera do cuidado com os imaturos,

A descompensação
acentuado

brava e a simplicidade

do-

de milho para o ritual kã'idá de que se incumbe o

do caxiri

bada, broca,

entre o casal.

e

de uma ocupação que consome seu esforço durante

e se ajudam mutuamente
sal.

Entre os Araweté,

uma vez que as fainas agricolas

mais equitativamente

consumo

isenta a mulher

preparo

entre os sexos.

que também o homem con t r Lbu

em

negrinos.

de trabalho

a mulher,

são divididas

do, o pequeno

horas

divisão

entre os Araweté

como incumbência

feminina,

mais

por terem

muitos

filhos.
A cultura
Desses,

material

toda a área de tecidos,

lho feminino,

cabendo

(colares e brincos
dornos

jetos
to

plumários

de penas),

ge pouca

laboriosidade

do homem.

e senso

Este realiza

musicais,

e implementas

ta da construção
a cobertura),

da casa

da faina agrícola,

cabe ainda a abertura

ou ig..irapés,

artistico,

(a mulher

traba-

eventualmente

como o formão.

a-

Alguns

para todo o uso. A

rustici
exi-

tanto da parte da mulher

como

não só quando

se tr~

apenQs
abre as folhas de babaçu
~

como também no trabalho

t r aha Lho comp.i.r Lí.Lhndo

colo

do

e do ritual dos Araweté

mais pesados,

de caminhos

ob-

oLabo r ados ,

e do cocho da bainha da tolha

de trabalho

os trabalhos

é

adornos

mui.to úteis, s áo no c n t an t.o pouco

doméstico,

itens.

do arco-e-flechas,

(ipé ararã) ou do inajã que se presta

dacte do equipamento

homem

o preparo

de raiz de paxiuba

48

e parte dos trançados

instrumentos

mal elaborados

caso do ralador

é composta de cerca de

cerâmica

aos homens

ela s e a r a masculina,

banaçu

dos Araweté

e construção

ctoméstico.

de pinguelas

L.i v.uuo n Lo po r

para

t.octou

Ao

sobre

o:: rucmb r ou do

uma aldeia.
No caso dos AsurinI,
"otos
75,

76

ticada e a elaboração

dos alimentos

sar de toda a sobrecarga
se a uma produção

r

í

t

ua L que

os ombros

corporal,

das mais elaboradas:

o preparo

e ornamentação

a mulher

grande parte dessa carga.
material)

mnd u r a
(V.

a mulher,

ap~

tempo para dedicar-

a confecção
pirogravada

Estando
(!

5 muito mais sofi!

refinada,

ainda encontra

a fiação e n tecelagem.

a mu Lho r jovem,

tens da cultura

(35)

extremamente

de trabalho,

artesanal

para uso e para a venda,
a pintura

em que a cultura material

da ceramica

das cuias,

menos envo.1.vida

no

vothu d~Jur Ln1 c.1rrc>1.1c1 uob r c

tabelas

I, II e relação de

i-

<35)

Não observei a divisão de trabalho quando os indios acanpam na mata ou
junto
Mas é de se presumir que, no caso dos Araweté, o narem assa ou cozi nha a caça, ao passo que entre os Asurini, esta é tanbém atribuiçao teminina.

à roça.

29a

r:

Foto 75
M:)urí peneirarrlo farinha de mandioca. 'AP. tarefas danésticas
de preparo dos alimenta; são atribuição específica da mulher
na sociedade l\suriní. In. Ioioc~v~. ~)ril 1981.

Foto 76
Participação masculina nas tarefas danésticas. Tiamidi pilando
milho. !na. Araweté, ig. Ipixuna, junho 1981.
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Do ponto de vista de estrutura social,

um

traço distintivo

de

monta no caso dos Asurini, é o que chamo de domínio gerontocrát!

grande

co. Ou seja, a monopolização das mulheres jovens por homens macturos
velnos e dos homens jovens por mulheres maduras.
t ou dov Ldo aou cno rmou

vaz Lou

d(_'JllU<Jl.'ill JL:o!~

e

Essa tenctência se acen

,1tK·rlou

11,1

('HLrul.Ulil

no periodo pré e pós contato, sendo agravada pela prática do aborto que,
apesar de tudo,

continua em vigor.

A participação exclusiva de

mulhe-

res sem filho nos rituais de pajelança e outras cerimônias concorre
mo outro fator de contenção da natalidade.
mentos são instáveis,

Em ambos os grupos os

co-

casa-

sedimentando-se no caso dos Araweté com o

nasci-

mento dos filhos.
onde a residencia é neolocal,

No caso dos Araweté,
claro a quem pertence a casa.

nao

ficou

Durante minha estada na aldeia houve

rias separaçoes de casais, alguns muito jovens, de 12 e 13 anos.

~

va-

Em to-

dos os casos as mulheres voltaram para a casa de seus pais ou outros parentes.

~uas posses eram as roupas, os fusos, novelos de linha e cochos

de algodão não fiado.

Não pude averiguar com quem ficaria a roça. Dis-

seram-me que com o homem.

Assim sendo, o trabalho determina a

proprie-

dade, principalmente quando se trata de casa. Todos esses
casamentos
voltaram a refazer-se. Em um caso, a mulher traída expulsou o marido de
casa e o surrou, o que também ocorre muitas vezes.

Entre os ~surini,

a

muiher permanece na casa quando o cilsul se scpil~il.
O elevado papel social da mulher araweté

pode ser entrevisto pe-

lo fato de o homem adotar o nome da esposa ao casar-se, modificado
a terminação ''hu", ao passo que o da mulher termina geralmente em

com
"hi 11•

Quando nasce o primeiro filho, ambos voltam a trocar de nome, adaptando-

º

ao deste. A mulher conserva esse nome mesmo que se separe do
fique viúva ou volte a casar-se.

marido,

A participação maior da mulher asurini nas atividades produtivas,
artlsticas e a r t.e s ana í.s , bem como seu p.ipo I a t.í.vo no r t.ua L,

lJUC

í

fere,

Lho con

indubitavelmente, um lugar proeminente na estrutura social,

é

contrabalançaào, no caso da mulher araweté por seu papel de procriadora.
Comentando esse problema com Takamuin, meu informante Asuriní, que

le-

vei aos Araweté, e perguntando-lne como se comportava a mulher

araweté

no mato, quancto a família acampava, respondeu que têl.ffibém aí sõ
dos pinim (crianças).

cuidava

A rusticidade da cultura material dos Araweté e seu modo de
recorda o de outros grupos tupi pouco conhecidos: Cuajâ e Ar6 Xet5

vida

ou
Iléta).
l\s mulheres Gu.1j5, por coinciuência,
L.:.1nl.Lém usam s a a . Como cu_!!
traste ternos , no outro polo, os Asuriní e Kayabi. Esses contrastes e co.!!
frontos sugerem a noção de culturas de orientação apolínea e dionisíaca
apontada no Patterns of Cultures de Rutn Benedict.
í
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SUMÁRIO E CONCLUSOES
Na década de 70 foram descobertos
cassamente

povoacta do médio Xingu,

tive em suas aldeias

nos igarap~s

tre março e junho de 1981.
(gente verdadeira),
Araweté,

chamados

Sua auto-denominação

conhecidos

localizados

í

Kay apô ,

Pa rque

dades

lingüísticas

Kayab!,

~egunao

rini e Pionin,

os Jurúnc:t

Nao Lo nu L do

só

sificados

Avaeté

1948:225} .Dos
registro.

(Grünberg

os Jurúna

e

asurinl

KayabI)

t,o de MaLu
passam

Grosso,

a ser cia-

também ao norte do PNX a partir

maiores

existem

de 1980 e a estes Úl-

inteligíveis.

em Altamira

os

(1948:214)

os

trabalhos

me informou

dos Kayapó.

e

(Takonruin, Asu-

durante

Takamuin

por Nimuendaju

Afini-

entre os Asuriní

de índios dessas duas tribos

pelas investidas

como tupi impuros

Perseguidos

no vale do Teles Pires,

são mutuamente

que conviveram

tribo dividida

foram

em 1977.

e araweté

informaç~es

no i

Kayabí em dezembro

aparentemente

dos

m.í.qr a r am ao M.1n1. t s su a Mis-

designação

1970: 42

trasladaram-se

quando

1970:16}.

X.L!HJU,

de atração de um grupo karib, os Araras.
bas uma

é

nenhum

desde 1625,

(Oliveira

timos, em funçio de outra pesquisa,
As línguas

não existe

Os Kayabi que, sob essa

de 1848

Visitei

1894 (Nimuendaju

histórica

e o xingu

e grupos

fluente do alto Tapajós,
de 1955.

respcctivamcnte,en

a região do medio Xingu era o habitat

pela literatura

por volta de 1916.
tados a partir

desde

Es

ainda não foi determinada.

a euu

a Lt,o Xa nqu ,

e Ipixuna,

es-

e Araweté.

cuja auto-designação

pelos Asuriní,

entre o Pacajá

pelos seringueiros
su,

Ipiaçava

Os Asuriní,

Até o início do seculo,
Jurúna,

tupi numa área

sul do Pará: os Asuriní

são conhecidos
Araraba

dois grupos

serem a~

Os Jurúna,

clas-

ou como pertence~

tes ã família Yurúna do tronco tupi por Rodrigues (1964:101/2),
falam
uma língua inteligível aos Xipaia e ~alvez também aos Kuruaia, cujos remanescentes,

bastante

Dois outros
extintos.

grupos

civilização"
Relatos

.

<lea<lc fins

bem antes,

isto

do ~écuJu

i,

de Altamira.

e os l\rupai são dados como

1,a:.rn.:.iuo (Nlmuern.laju

"pr~vio a contatos

diretos

1~'18:
com

a

(idem p. 224).
feitos pelos Asurini

,até pouco

lações hostis

vivem agora nos arredores

tupi da área, os Takunyapé

O primeiro,

223) e o segundo,

tiveram,

mestiçados,

antes do contato

entre si.

indicam que esses

( 19 70 e 19 76

respectivamente)

índios
,

E também que ambos foram vítimas de ataques

(36)

grupo kayapo

.-

do PacaJa

( 36)

-

redos

os
Arawete,
de um grupo tupi, Parakanã, que peran~ula entre o Pacajâ e o Xingu. Todos esses grupos sofreram nlaques do grupo~ Kaynp6 nu <lculocru1~nto <les-

Xikrin,

_

e Araweté

e, ate 1977, no caso

d

O trabalho de Lux Vidal (1977) refere-se aos XJ.krin do r. Cateté,
afluente
do Itacaiunas, tributário do Tocantins. Segundo essa autora, {1977:15 / 16 ),
os dois grupos, do Pacajá e do Ca.teté, se autcxleoomi.nam Put-karôt.
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tes Últimos
Kayapó,

era conhecido

1948:222).
Gorotíre

O mesmo

década

alguns
de 50

da de 60;

tupi

grupos

aqui

e

Adélia

que a seu respeito

(1966)

colaboração

(Nimuendaju
pelos

perpetrado

Engracia

publicou

por Georg Grünberg
(1970)

com Friedl

Viveiros
Aqui

uma acerbada
de nacional

Galvão,

em meados
(1970)

mesma
igualmen-

sobre cultura material

feito

vêm sendo

de quem se espera

da déca-

à

uma monografia

Os Asuriní

na

indispensá-

Os Kayabi foram estudados

(1967).

Polo Müller,

de pesquisa

de Oliveira,

uma monografia

e ainda um estudo
Grünberg

J.c eu Ludon r o-

por Eduardo

de que resultou

mente frutífero sobre esse grupo.
mento objeto

f o rum ob je to

Os Jurúna,

indios.

desses

1976 por Regina

Eduardo

dos Gorotíre-

no século XVII

examinados

ainda em andamento.

(1953)

te importante

desde

como rio dos Jurúna,

habitat

autor relata um ataque devastador

vel ao conhecimento
época

atualmente

em 1936 aos Asuriní.

Os quatro
centes,

O rio·Iriri,

para o Xingu.

em

estudados

um trabalho

igual-

E os Arawete estão sendo neste

que também promete

ser alentadora

mo-

por parte

de

de Castro.

é preciso dizer que todos esses grupos têm sido vítimas
depopulação

devido

às vicissitudes

de

do contato com a socieda

e também dos conflitos

com outros grupos empurrados sobre
o
seu território pelo avanço das frentes de expansão.
Os Jurúna,
com seculos de contato,
direto ou indireto, so nas últim.:is <lécacl<J.s, mcrcc
de

um grande.~sforço vindo de dentro e <ln con<liç~o protecionista
oferecida
pelo PNX, têm podido recompor, ainda que ofuscadamente, o esplendor
de
sua antiga cultura.
A mesma situação dramática, de depopulação e dese~
canto, é vivida atualmente pelos Asuriní, que só palidamente espelham
o
que fora sua vida cultural
mente

5 anos de contato,

pulsões

apresentam

Nem mesmo os Araweté,

uma "pureza" cultural

urna vez que historicamente

fiabilidade,
_.__

pregressa.

e agora no trânsito

tente com a sociedade
çao.
A análise

são portadores

de grupo isolado

nacional,

procedida

devem ter sofrido

perderam

mostrou

de uma técnica

digna de

con-

as mesmas

com-

para o de contato

intermi-

de sua

popula-

mais da metade

que os quatro

de manipulação

com tão so-

grupos tupi

do algodão,

examinados

única

têxtil por eles utilizada, corno domínio feminino da cultura.
tecelagem,
esses grupos compartilham modos de provimento
tência e itens de cultura
resta tropical.

material

Sem embargo,

caracterizando-se

o tipiti, presente
res.

Contudo,

ças menores
vados.

os Araweté

como silvicolas

Kay ab I. c a ro ccm de um implemon

interioranos.

jurúna.

se destacam

e mal cuidadas)

Entre aa ausências,

e Asuriní

Os quatro

estão a mandioca

de canoas,

Os Asurini,

grupos sio

diminuto

da

da subsis-

prescindem

por uma tecnologia

e por um número

Além

como grupos da flo-

lo impor L.:rnLc- nu 1 > i·u<:<'!W .uue n Ln

na cultura

os Araweté

que os configuram

fibra

Araweté
de\

m.uuíLocu ,

horticulto-

mais baixa

de produtos

e o amendoim,

e

(ro-

culti-

comuns a todos

•.
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os demais.
habitação
o arco.

Outro traço negativo,

e, de um modo geral, a rusticidade
(Ver Apêndice

de bebidas
real
e

IV

fermentadas:

a baso

} .

de milho, no caso dos l\raweté,
-

(J"/)

entre os Juruna.

entre os Jurúna, a residência

de casamento é com primos cruzados

da

exceto

elaboração

que têrn nesse ce-

de m.il lio (' m.uid.í ocu ,

í

Kayabí e apenas mandioca

ferencial

da cultura material,

Comum às quatro tribos é a

do sua d c t a alimentar,

co é bilateral

é o arcaismo

no caso dos Araweté,

do.:

110

ü s Ls t.eiua de

matrilocal,

Auu r í.nI

parentes-

e a forma

pre-

(Oliveira 1970:200/ e ss.).

Entre os Kayabi, ocorre a mesma estrutura social (Georg Grünberg
115). Não disponho de dados a respeito para os Asuriní e Araweté.
No terreno da arte decorativa,

os Araweté se diferenciam

outros grupos pela ausência de pintura com desenhos
papo no corpo e outras tintas nos artefatos.
uma aproximação

maior

entre

drão chamado kwatsiara,

ou J\surinl

jeni-

Lvem o p~

desenho, em ambas

línguas, e o padrão taangap

(KayabÍ) ou taingawa

tica, presente

da cestaria, da empunhadura

na decoração

com

Ambo s de sunvo

significa

dos três

observa-se

Nesse campo,

e I,üy.:i.l>Í.

que literalmente

tracejada

1970:

as

(Asurini), entidade mf
e

dos tacapes

às vezes também na tatuagem dos Kayabí, e na pintura corporal, decoração
da cerâmica e outros artefatos,

dos Asuriní.

lham ainda o emprego de talas de taquarinha
tos trançados

de execução

forma descuidada.

mais elaborada,

As técnicas

Os dois grupos

(Arundinarla

sp.)

compartinos obje-

também usada pelos Araweté

de trabalho de algod°iio LJprescntam

lhanças not.âve Ls nos três grupos principalmente

de

seme-

entre os Asuriní e Kaya-

bí.
Os Jurúna revelam maior domínio da tecnologia
tear para a produção

de tecidos de grandes dimensões:

e

do algodão

do

a rede de

dormir,
com padronagem sarjada, como o padrão labirinto, realçada pela coloração dos fios1 o cobertor, a saia, atu~lmente em desuso, e a tipóia. Essas peças são feitas segundo a técnica de tecelagem

entretecida,

isto

é, o cruzamento de urdidura e trama em tear vertical.
Os Asurini e Kay~
bl tarnlJém dominam essa Lécnlct1, u t.Ll.Lz uncio+u , porém, nu confecção
de
peças de menores dimensões,
drezado

com padronagem

simples de entretecimento

(um sobre, um sob): cintos, faixas frontais e tipóias,

dos Asurini,

tipóias no dos Kayabí.

xa

no caso

Os Araweté empregam essa técnica na

confecção de faixas frontais porém na forma mais elementar
porque prescinde de tear para tensão dos fios.

de

tecelagem

Os KayabÍ, Asuriní e Araweté dominam a técnica de tecelagem entre
torcida, a qual vem sendo suplantada, no caso dos Kayabi, pelo entretecimento.
Com efeito, o estudo revelou uma micro-aculturação que ocorreu

( 37)

Os Jurúna consertem quantidades muito grandes de caxiri praticanente todos
àias . Os demais grupcs, quantidades bem nenores e apenas ri tualnente.

os

34

no espaço

de 20 anos que medeia

Nacional

do Xingu,

onde 40 anos antes haviam

logia têxtil jurúna,

assimilada

ral no que diz respeito

trançado,

criado pela Fundação

te o aprendizado

.

:.i }'
:7

""/

tomados de sua arte

do

do Índio para assistir
ao fomentar

as tr! ·

formalme~

jurúna pelas outras tribos, no próprio po~

tornando

curtos.

cultu-

Neste caso, o Posto Indlg~

ele veio a desempenhar

complexas,

dos relativamente

Nacional

A tecn~

uma adaptação

um papel preponderante

da tecelagem

Neste sentido,

nas sociedades

('

ornamentais,

Parque

os Jurúna.

pelos Kayabí,sofreu

a desenhos

bos do norte do PNX exerceu

ao norte do

chegado

extraordinariamente desenvolvida.

na Diauarum,

to.

a chegada dos KayabÍ

o papel dos centros

possível

A convivência

a mudança

de várias

urbanos

cultural

em perí~

tribos no P.I. Diaua-

à mostra aspectos palpáveis de várias culturas, como e o artesanato, como possibilitou o encontro o o casamento entre lnrum,

não só colocou

dios de tribos diferentes.

de destiná-lo

O trabalho

da tecelã

kayabí.

lo

ct-u a

I •

__O

<]UO se

isto é,

e habilidade

oupo

motora.

indígena

foi

que se tornou presente

no Par

jurúna, que desenvolve

Neste caso, a tecelagem

de tecido entretorcido,

r ava

da

Nestas

desenhos

mais exigente

tão

comple-

que o da

mulher

da rede feita antigamente
sem desenhos,exigia

.:irl:os:i

conta o prestígio

que confere

se, ainda, que a introdução
prendida

dos Jurúna,

tradição

cesteira,

A comparação
trou que, embora

que se refere
camente
rini.

na tecelagem

pelo contraste

embora

a-

haurida

na

ent;e esses índios.

e mantendo

apresentam

aos aspectos

em

Considere-

kayabí,

cultural própria,

entre o acervo material

50 anos, os dois grupos

t.empo

levando-se

cabal de uma arte.

o exercicio

séguiu uma orientação

vizinhos

inte-

é de se supor que a posição

circunstâncias,

arte masculina

técnica

t.Zio aoruo n t.c pc1cit'•11cL1,

o ra

de desenhos

com

menor esforço

da artesi jurGna fosse mais alta que a da kayabl,

social

a-

como

de 1978.

é intelectualmente

xos como o labirinto,

consic.lcr.:ido

do artesanato

ao comércio,

do Xingu a partir

que Nacional

fator .:i ser

terceiro

e também de revivescência

gente de mudança
a possibilidade

Um

dos Asuriní

relações

conflituais

mais diferenças

materiais

da vestimenta

e Araweté

mos-

há pelo

menos

que sernelho.nçu.s

de sua cultura,

expressas

e nudez das mulheres

no

simboli-

araweté e asu-

à tecelagem, as semelhanças preponderam. A técnica mais
empregada é a de entretorcido
(twined), por ambas as
tri-

No tocante

extensamente

bos, para a confecção

de redes.

o entretorcido

es-

paçado, dos Asuriní, além dessa, também a de entretorcido compacto.
mesma técnica de tecelagem comparece na feitura das quatro peças da

A

dumcnt

â

.::u:awetó: a 1;.inL1

r a feminina
í

póia e tubo-lenço

a manufatura

No caso dos Araweté,

(entretorcido

(t'ntn,Lo1·c.Ltlo

espaçado).

No caso dos Araweté,

timenta está diretamente
mulher adulta.

L.l-

u;ll.i,

Comum aos l\rawet.é e Jurúna é

e uso de roupas por parte da mulher,

no caso dos Jurúna.

L:<1111l,o1cLo),

in-

apenas saia e

constatou-se

ligada ao pudor em exibir

tipóia

que o uso da ves-

o sexo por parte

da

JS

A

de fiação, sobretudo

técnica

etapas prévitls de preparo

as

tirada de floco de algodão, é mais o Labo r ada entre

os l\rawcté

da

<1uc

entre

os demais grupos,que distorcem o fio e voltam a fiá-lo para obter uma li
uniforme e extremamente fina.

nha

Icnt.ou

em t.odou

00

caaou ,

Os resultados são, no entanto,

Com [lo

ult1:;1-rt.nu

<Jllll>l,n

oH qu,1LJ0

111.-,11ufnLu-

ram trabalhos de croché, os Asurin! em maior número e variedade,
como adornos corporais femininos e masculinos.

exceusados

Na base dessa técnica e~

tá a produção de linha extrafina e a concepção de uma agulha com gancho
feita antigamente com tíbia de mutum, chamada dzuaka

e

pelos Asuriní,

Os Kayabí e Jurúna partilham outra técnica de tece
lagem, a de enlaçamento (looping) na confecção de coifas emplumadas nao

atualmente de metal.
observada nas

outras tribos.

No caso dos Araweté e Jurúna, a

tecnolo

gia do algodão serve principalmente à própria mulher, à proteção e
lezamonto do seu corpo.

Bntre os outro8 urupoa, seu canvu Je

enb~

u1>llcaçüo

maior é a feitura da rede, acrescida antigamente do cobertor, para os J~
rúna, e de uma peça de indumentária ritual, o manto do pajé, em cuja con
fecção colaboram homens (tecitura)e mulheres (fiação).
Não obstante o grande consumo de tempo que representa o

plantio,

colheita, fiação e tecelagem de algodão, seara feminina, as
mulheres
dos quatro grupos se entregam a numerosas atividades produtivas e artes~
nais correspondentes a seus papéis sexuais na cultura tribal. Essas at!
v dado
í

s

s:io monas oxigcnte1:1

entre

os

l\r.:1w<..'l0,

do

<IU<..'

o

nt.r

o

ou

As

Kayabi e JurGna.

A divisio sexual do trabalho com refer~ncia a
domésticas, artesanais e econômicas privilegia a mulher Araweté
os grupos considerados, por serem as atribuições domésticas
igualitariamente com os homens.

u

r

I,

tarefas
dentre

repartidas

Em consequência, o status feminino

pode ser tido como inferior ao masculino,

í.n

embora a participação da

não
mu-

lher na esfera do ritual seja irrelevante na sociedade araweté. Esse st~
~

tus deriva, certamente, do seu papel na reprodução e cuidado dos filhos.
Nisso contrasta com a mulher asuriní que, com a contcnç~o da natalidade,
diminui sua função procreativa.

Nessa sociedade, fatores como a

maior

participação da mulher no ritual, na economia e na arte, determinam
status feminino.

o

Os quatro grupos têm na família extensa e, de forma mais efetiva,
na família nuclear, suas unidades de trabalho produtivo, havendo
ênfase na cooperação entre marido e mulher.

maior

Assim, embora o trabalho do

homem possa ser desempenhado pela mulher e vice-versa, impera uma divisão de atividades que determina a cooperação e reciprocidade entre
os
sexos. No caso dos homens solteiros, vcrifica-s0 at6 a manipulaçiio do
algod~o para fazer fio en~regado na cnvlunmção e adorno das flechas (observação válida para os Araweté).
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Cabe ressaltar, por Último, a importância do trabalho de campo c2,
mo fonte de informação sobre mudança em estilos tecnológicos advindos do
contato entre grupos indígenas.

E a influência que pode exercer o grupo

doador, se dotado de uma tecnologia mais bem realizada, em relação
q rupos

receptureiJ,como

..·,mn1plJ.flc.:1

o c,.1::u d<1 L11t:t~.l<l'.J'.,111 ju1Ú11,l/k,1yi1lJl,

aos
ll111

tratamento estatístico das variantes tecnológicas, corno o procedido por
Dolores Newton (1971}
em relação a dois grupos Timbira e a poucos artefatos, pode ser muito elucidativo sobre a extensão e implicações do contato intertribal.
O trabalho de campo permite, por outro lado, contextualizar a pr~
dução artesanal, mostrando o papel dos produtos e dos produtores no con.•.

junto da economia e da sociedade tribal, e o peso específico do

exerci-

cio de uma atividade a~tesanal na atribuiç~o de status e pap~is.

O preproble-

sente estudo pretende ser uma contribuição à comprcensao desses

mas. Complementado por estudos sobre afinidades lingüísticas, de estrutura social e religiosa permitirá estabelecer os limites culturais
entre sociedades e os fatores que fortalecem suas semelhanças e
diferen-

ças.
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1

DE CUATRO cmnos 'lUP I 00 XI NGU

(

,-

Trilo

Divisão de trabalho por artefato
%
%
Mulher
n9 artefatos

Hanem

rbrrenV

mulher

n9 culti- Anos
vares (*} contato

População

direto
?

139

47

54

JURONA

2

31

52%

27

48%

60

KAYABl

3

49

84%

7

16%

59

ASURlli!

1

46

56%

34

44%

81

54

76

10

ARAWRIB

2

28

59%

17

41%

47

130

46

5

71
450 (**}

~

( *} Segundo norrenclatura colhida pela autora.
(**} E.stima.tiva aproxímada, Exclui o gruµ:> que

Nota.

permanece no rio dos Peixes.
No cârputo da porcentagem não foram levados em conta os artefatos de confecção coparticipada horrem/mulher.

TABEI:A II.

NÜMEro APROXIMAJ:D DE HORAS DISPENDIDAS

NO PROVIMENIO

DA SUBSISTtNCIA.

EM TRABALHO ARI'ESANAL E

{Média por dia. Avaliação livre

para fins carrparativos)
Trabalho artesanal
Horrem

Mulher

Trabalho dorréstico e de provimento
da subsistência
Homem
Mulher

Totais
Horrem Mulher

JURÜNA.

3

5

4

7

7

12

KAYAB!

3

3

4

9

7

12

ASURIN1

4

4

3

8

7

11

lill/\WEI'f:':

2

3

5

4

7

7
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JURÕNA

KAYABÍ

ASURINl

ARAWEI't:

Algodão

makuá

marúazu

amunidzu

Fuso
Linha

makihá
.
arwa
anã'syy

e'ym

y'yrna
eniITPa

mini'u
e'in
nyrrPa

-

Tear
Rede de donnir

ainbatá
eutâ

'I'ip:>lu

-

.
nima
taiteda ~
taity

ivira dzuava

pehemé

t.upava

ni'hã

tupai

LUJ >,1 L 1

( *)

i J JOLs i hi"Í nehii

1

(*) Tenro genérico para rede; tupavÍ: rede de trama espaçada; tupa.petuna: rerle de trarre.
canpacta.

TABELA IV.

MEDIDAS DE REDE: TAMANHO Mt:DIO

JURÚNA

KAYABÍ

ASURIN!

Canprimento

2,42

2,58

2,80

1,67

Largura

1,84

1,80

1,90

2,75

ARAWEr:t:

Nota: A rede arcWeté, ao contrário das outras citadas, é mais larga que canprida.

TABEIA

V. MEDIDAS DE TIPÔIA: TAMANHO MtDIO
(mot ros)

----------·----

JURÜNA

KAYAB!

ASURIN1

------------·--ARAWErt:

Circunferência

1,10

1,08

1,24

1,00

Largura

0,25

0,33

0,08

0,40
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Apêndice

1.

A cultura

material

dos

Índios

Jurúna

Indumcntflrii1. C'
Moroos~rais
a) Tecidos, fio de algodão (trabalho feminino, exceto 8, feminino e masculino)
1. Braçadeira - abutat - trabalho em crochê (uso feminino e roascul.í.no)

2. Pulseira - sywadea, idem, idem

3. Jarreteira - symahá, idem, idem
4. Tornozeleira - sywanetá, idem, idem
5. Coifa emplumada - katuluru, trabalho de enlaçamento, uso feminino e masculino
6. Braçadeira de tecido e contas - abytaiá, idem, idem
7. Saia - efuká, tecido entretecido (uso feminino) (em desuso)
8. M:mto do pajé, tecido entretorcido (uso cerim::mial do pajê)
b)

Trançados, tala ( trabalho masculino)

9. Aro para adorno plumário - apydzaiiahá, talas de buriti (uso masculino)
c) Plumária
10. Diadema de penas usado com o aro - tsoraw"awatá (uso masculino)

Utensílios dc:rnésticos e de trabalho
a) Tecidos, cordoaria (trabalho feminino, exceto 16, masculino)
a.l algodão
11. Rede de dormir - ainbatá, tecido entretecido (uso familiar)
12. TipSia - eutá, tecido entretecido (uso fomí.ni no)
13. Cooertor =---5'Iukahá, tecido entretecido (uso familiar) (cm desuso)
14. Novelo de linha grossa - iPueiu nahá (para tecelagem) (uso feminino)
15. Novelo de linha fina - aiwata nahá (para crochê e envoltórios de flechas) (uso
feminino/masculino)
a.2 errbira
16. Corda para suspender rede - efoá (uso familiar)
b)

17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.

Trançados, tala e palha ( trabalho masculino)
Tipiti - karniarná de talas de buriti ou~ de um bambu não identificado (uso feminino)
Apá redoma
tijelifo:rme - afuá abyroroá de talas de buriti marchetadas (uso fe
mini no)
Peneira quadrada - afuá de talas de buri ti (uso feminino)
Cesto alguidariforme--=-orâna de talas de buriti (uso feminino)
Cesto paneiroforrre - pakikiri de talas de buriti (uso familiar)
Cesto pa.neiroforme - sasarâ de talas de cipó (uso feminino)
Cesto garreliforme - warana de talas de buriti (uso feminino)
Cesto platifonne - tsiutsuru de palha de inajá (uso feminino)
Cesto-cargueiro paneirofo:rne - udzu de palha de inajá (uso familiar)
E.steira - babaru de palha de inaja (uso familiar)
Abano para fogo - sosú de paTha de inajá (uso familiar)
Cesto estojifonre, tipo patuá, de folíolos de inajá (uso masculino)

e) Cerâmica

(trabalho feminino)

29. 30. 31. 32. Panela para água ou caxí.r L, vas l Iorno - L1ko.lÍ1L1h.Í (uso foml.n.i.no)
Corresponde à fonua classificada por Oliveira (1970) corro A.

33. 34. 35. 36. 37. Panela tijelifonne - pã1damahâ (uso feminino). Corresponde à
louça definida por Oliveira (1970) caro fonna B.
38. 39. Panela tijeliforme ma.is rasa - wa'é (nane genérico para panela) (uso feminino). Corresponde à forma C de Oliveira (1970).
~o. Tacho circular (uso feminino)
41. Vasilharre em forma de canoa can função de colher (uso familiar)
42. cachinbo, com fornilho de cerâmica (uso ?)

43
d) Madeira e outras matérias pri.Ira.s (trabalho m:i.sculino)
43. Borduna - pakyJ:y ( uso rrasculino)
44. Cocho para caxiri - puidzá (uso familiar)
45. Pilão - i1á (uso feminino)
46. 11..,noo - p~~~ (uso fnmi 1 i ar)
47. Fuso - mikih.:i ( uso feminino)
48. Tear - anâ'syy (uso feminino)
49. Pente p/ tecelagem (uso feminino)
50. Pente para pentear (uso familiar (em desuso)
51. Cuia - sã ( uso feminino)

e} Armas e armadilha

(trabalho masculino}

52. Arco - tsuk.ahá de saruva (uso masculino)

53.
54.
55.
56.

Flecha para :rracaco, anta, onça, etc. - tsukaiá (uso masculino)
Flecha para passarinho - twari'á (uso masculino)
Flecha para peixe - kumareha (uso masculino}
Armadí.Iha para peixe t.ípo matapI - dô (uso mascul í.nol
InstrunEntos musicais

(trabalho masculino/ feminino)

57. Buzina de cabaça - kamahú pintada pela mulher (uso masculino)
58. Flauta de taquara - purioxíxi (uso masculino)
Navegação
59. Canoa - pydza de aroeira (uso familiar)
60. Reno - kutahâ (uso familiar)

JURÚNA - DIVISÃO DE TRABALHO ARTESANAL POR SEXO
fem.
Indumentária e adornos co;;p2rais
a) tecidos, fio de algodao e
outros materiais
b) tran~ados, tala
e) plumaria
Utensílios danéstiO'.)s e de trabalho
a) tecido, fio de algodao
b) trançado, palha e tala
e) cerâmica
d) Madeira e outras materiras prinas
e) Armas e armadilha

~

masc.

fem./masc.

Total

1

8

-

1
1

7

-

-

1
1

-

-

1

-

6

12

-

14

-

-

12
14

1

8

5

-

5

-

9

5

Instrumentos musicais

-

1

1

Navegação

-

2

-

2

27

30

2

60

2
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Apêndice

A cultura

2.

material

dos

indios

Kayabl

(*)

Adornos corpora~s
a) Tecidos, fio de algodão (trabalho masculino, exceto 10, ITiusculino/fcminino)
1. Coifa emplumada- wanifuam (uso masculino, na guerra, tecido entrelaçado
b) Outras matérias primas ( trabalho masculino)
2. P..dorno plumârio - ir:ei:o (usado oorro diadema, tanga, capa, pelos harens)
3. Brincos - neip;pya't-roseta de plumas em haste de camaiuva (uso meninas)
4. Brincos - ne1pipyat - haste de camaiuva e dente de cotia (uso meninos}
5. Colar - rro'i:t=âe noz de inajá e algodão (uso meninos e meninas)
6. Colar - rro'±t - de serrentes e algodão (idem)
7. Colar - rro' ± t - de anéis de noz de tucurn e a lqodâo ( idem}
8. Colàr - rro1±t - de dentes de macaco, jt1guatiri.c.:1 orrout ldo cm cordéts enlaçados de algodão (uso masculIno)
9. Colar - m::>'±t - de dentes humanos (em desuso) (uso masculino)
10. Cinto de oontas de tucum tukumãpe1 rro1±t (uso meninos e JTY?I1inas}
11. Aro trançado de taquarinha para adorno plurnário - akanata1rita (uso masculi-

no}

~

12. Colar de dente de onça - ya'wara1 (uso masculino)
13. Pente - k±waP de madeira inajá e fio de algodão (uso familiar)
Utensílios danéstioos e de trabalho
a) Tecidos de algodão, oordoaria ( trabalho feminino, exceto 19 , masculino)
14. Rede de donnir - tait±, tecido entretarcido (uso fillnili-ir)
· 15. TipSia - tupai, tectdo entretecido xadrczado e/ou surjado (uso feminino)
16. Rede de dormí.r - ta1t±, tecidJ entretecido (introdução recente) (uso familiar)
17. Novelo de linha grc:ssa de algodão - DE (uso feminino}
18. tbvelo de linha fina de algodão - iP!t (uso anbos os sexos)
19. Corda para suspensão de rede (de errbira) - amaeP (uso familiar)
b)

Trançados, tala e palha (trabalho masculino}

20. Apás trançadas de tala de taquarinha com desenhos marchetados - araaoo (uso
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

fanini.no)
e
Peneira quadrada - irupemeaoo (uso feminino)
Cesto-cargueiro - panaku para carregar rede nas viagens (uso masculino}
Tarrpa para cuia de caxirl - kwioyaP, trançado de taquarinha (uso familiar)
Cesto vasifonne de palha de tucum - u'twjrÜfukooo (uso fomiliar)
Abano para fogo e para tirar beijo do tacho - ta~wuaJ? (uso feminino)
Cesto-cargueiro p/ transp::>rte de castanha do Para - ±ru (uso masculino)
Cesto-cargueiro p/ trazer produtos da roça - pana.kuawet (uso familiar)
Cesto-cargueiro p/ trazer frutas - panakuawet (uso familiar)

e) Cerânú.ca

(trabalho feminino)

29. Panela - yapepJ (uso feminino)
30. Tacho p/ farinha e beiju - yarrep (uso feminino)
d) Madeira e outras

matérias prinas

(trabalho rnasculino,exceto 37, 38, masculino/
feminino)

31. Banco - kanawa (uso masculino)

32. Colher (e/ou

separador de urdidura no tear) kawip;woaP (uso feminino)

33. Pilão e mão de pilão - ~· a iw±ra (uso feminino)
35. Suporte de cuia - tapawia (uso feminino)

36. Cabaça para guardar canida - ±1aCXJ (uso feminino)
37. Meia cabaça alongada, inpermeabilizada pela mulher - k±ipeP (uso feminino)
38. Cuia i.Jrpenooabilizada pela mulher - fãpi (uso feminino}
(*) Levantamento feito à base de Friedl & Georg Grünberg (1967) com a utilização
de urra adaptação de su
raf í.a para palavras em lingua indígena.

45
39. cabaça não impermeabilizada - kanafu (uso feminino)
40. cabaça-recipiente para w:ucu - uxuku :i:'a (uso masculino)
41. Recipiente para penas de entrecasca de árvore - u'iw±rü (uso masculino)
42. Recipiente de folha de paCXNa (uso féUll.ilior)
4 J. Pau l ynl(Jct'U ( uuo m.1!::lcu l 1 no)
44. Formão para trabalhar rndeira - pa.ratsi (uso masculino)
e) Armas e armadilha (trabalho masculino)
45. Borduna - rroaP (uso masculino)
46. Arco - wirã@t
{uso masculino)
47. Flechas cerirroniais e/ ponta de madeira - o±p {uso masculino)
48. Flecha de caça e/ ponta de barrbu - o±p (uso masculino)
49. Flecha de caça c/ ponta de ferro - cip {uso masculino)
50. Flecha de pesca e/ tridente de arame - oip (uso masculino}
51. Flecha de pesca, corte transversal - cip (uso masculino
52. Annadilha de :p=sca - itsi'a (uso rrasculino)
Instrumentos ITR.lsicais
53.
54.
55.
56.

Flauta
Flauta
Flauta
Flauta

( trnbalho rmscul í.no)

de taquara - êfllawa (uso masculino}
de osso - ya1wakan (uso do pajé)
de pan - Y!:!ffiÍª 10 (uso masculino)
transversa de taquara - ±reruyt.nni'a (uso masculino)
Navegação (trabalho masculino}

57. canoa de casca de jatobá - iat (uso familiar)
58. canoa rronóxila - iat (uso familiar)
59. R.em::) - ±tatpiwoaP (uso fcUTliliar)

KAYAB! - DIVISÃO DE TRABALHO ARTESANAL POR SEXO

Adornos OOtp?rais
a) tecidos, fio de algodão
b) outros materiais
Utensílios dorrÉsticos e de trabalho
a) tecidos de algodao, cordoaria
b) trançados, 1.xühc.1 e tala
e) cerâmica
d) madeira e outros materiais
e) armas e anna.dilha
Instrurrentos

Navegação

rrusicais

fem.

ma.se.

-

1
11

1

1
12

-

CJ

5

l

-

')

2

-

7

fem./masc.

Total

6

-

2

12
8

2

14

-

8

4

-

4

3
49

-

3

3

59
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Apêndice

A cultura

~

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

dos

Índios

Asuriní

cog?Orais

Momus
a) Tecid:>s,

material

fio de al90!ão

( trabalho

feminino)

Faixa frontal - akyrroava (uso masculino) (tecido entretecido)
Faixa frontal - arawyva (uso masculino) (trabalho em croché)
Grinalda - tyea'y
(uso feminino) (trabalho em croché)
Bandoleira usada tira-colo
- muyrynà (trabalho em croché) (uso masculino)
Cinto - koawawa (uso masculino) (tecido entretecido)
Braçadeira - pynymbaia (uso masculino) (trabalho em croché)
Jarreteira
- tg:>a'y rn~:ryna (uso feminino, trab. em croché)
Tomozeleira
- t'!?uk.ura muyryna (idem, idem).

b) Outras matérias

primas

(trabalho

masculino)

9. Pulseira
(côco e pl.eqoet.as de osso de muturn) - rnaritá (uso feminino)
10. Colar (contas de côco e de osso de mutim) - rronbak.a (uso feminino)
11. Colar ce contas de coquinho, osso <E mutume coco vernelho (ivahy) - rracbaka
( uso feminino cerirronial)
1 :2. Colar - nolares e incisivos
de macaco - nbgtkyrirá
(uso feminino) __
13. Colar - dente canino de macaco e/ou irnitaçao e/osso de anta - ka' inyna
(uso
feminino)
14. Aro trançado - dzekiwitá
(uso masculino)
15. Tembetá - tembekwara (de osso de onça) (uso masculino)
16. Brinco de made ra c/encastoanento
de dente de porco-do-mato - nambikãi (uso
mascul íno)
í

Utensílios
a) 'rrançados,

tala

domésticos

e palha

e de trabalho

(traballio

masculino,

exceto

23, de anbos os sexos)

17. Peneira
18. Peneira
19.
20.
21.

2 2.
2 3.

2 4.
25.
2 6.
27.
2 8.
29.
30.

b)

oval - pyrypern (de talas de taquarinha)
(uso feminino)
oval e/desenhos marchetados de tala de taquarinha - pyrypem kwatsiara
(idem, idem)
Peneira redonda de talas de carnaiuva .- pyrypem (uso feminino)
Cesto platiforrne de diversos tamanhos-de palha de babaçu - mbia'wa (uso feminino)
Abano - tai;ekwaP piá de palha de t.ocum (ret.anqul ar) (uso ambos os sexos)
Abill1o- ,ta~waP piÍi de palha de t.ucum (ix.'nLHJon,11) ( i.dcm, icksu)
C.esto eatoj í.forrre e tanpa (de talas de tc.quc1rln.l1L1, quad ranqulnr) - rrburiru
( uso masculino)
Cesto estojifonre
c/tarrpa de palha de babaçu ovalado (patuá) patuaP (uso masculino)
Cesto ôe base qua:lrangular,
paneiroforne
- pyreapara, de palha de babaçu (uso
arnJ::::os os sexos)
Cesto de base quadrangular,
paneiroforrre - rnbaeruri e/ ou araky.ryndi de talas
de taquarinha
( uso ambos os sexos)
Cesto-cargueiro,
tipo jamaxim, de palha de babaçu - rnanakutsinga (uso
arrbos
os sexos)
Cesto-carguairo,
paneiroforrre,
de palha de babaçu, descartá'ft21 - pyrywi tsinga
(uso arrbos 05 sexos)
Cesto de armazenarrent.o, paneí.roforne , de pa lha de babaçu - i:lrdkyryna (uso arrrbos os sexos)
Esteira
(cesto-platiforme)
grande p/massa de marrlioca de palha de babaçu
mbia'awa

Cerâmica (*)

(trabalho

31. Pote grande - /•
(*)

êMa

Inforrcação de Iegina

dia do !ndio, 1981.

feminino)
(uso feminino}

Miller.

Cf.Catálogo

da Exposição ASURm1, FlNAI, Brasília,
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(Í

31. Pote pequeno - /;'
(uso feminino)
3 3. Tijela - dz9EE:Ea.J.. uso feminino)
3'1. Tijela - aZaendi.wá (uso feminino)
35. T.ijela (uso femí ní.no)
36. Tijela - dza I ei ( uso feminino)
3 7, Tijela - diaendiwá:i. (uso feminino)
3 8. Pote p/deposito de água - dzapô
39. Pote, Lôam, variação da forma da peça dàzpÔ - dzapo:ryna
40. Pote - (de confecção restrita
e atualmente pouco usado) - kawioi
41. Pote, idfirn' variação do anterior - kawio ap.1á
4 2. Pote - y azorONa
4 3. Pote - i
• â
4 4. Pote azowiono
45. Panela - dza'
uza
46. Panela - ~upiánekanawá
4,7. Tad1o - dz~he

dzR'e

4 8. Pane la -

izi:m;:;

49. Panela - ~arakYJ.19i
e) Cardaria

se.
51.
52.
53.
54 .

55.

e tecelagem,

(trabalho feminino, exceto
52, masculino)
Novelo de linha de algodão - enymba - para trabalhos de tecelagem em três c.2_
res: branco, ve rde musgo e ma.rrom (uso feminino)
Novelo de linha de algodão extra fino - enyrrba'Í - para trabalhos ce croché e
envoltórios
de arco/flecha
(uso feminino e masculino)
Corda para arco de tucurn e p/pendurar rede de erroira - tupaima. (uso feminino
e masculino)
Tipóia, tecido de algodão entretecido
em tear vertical
- tupaia - uso femini
no.
on tear horizontal, carrcí.ras espaçadas~
de dormir, tecido entretorcido
t~aví
- uso arcbos os sexos
em tear horizontal,
carreiras
contínuasFede de donni.r, tecido entretorcido
t~tuna
- uso arcbos os sexos

d) Mérleira e outras

fio de algcdão de tucum e de ernbira

ma.térias :erirnas

(trabalho

masculino,

exceto

60, feminino}

de brasilit
- y'xrn:a (antigarrente o tortual
era de pedra pouco :resistente
- (mbawreí) ou de noz de
tocum (tukumã) (uso feminino)
57. 'fear hor'í.zcnt.al, p/coofecção de rede ..:- não tem none em asuriní - uso feminino
58. Tear vertical
p/confecção de faixa frontal,
cinto e tipóia -ivira
dZill.Vü.

56i. Fuso e/cabo de ma:ieira e tortual

,--.

Cuia de lagcnária pí.roqravada - kwi.:i e/ou kwoipy. Uso anbos os sexos.
Colher de madeira - ~woipya' é.Ma (uso ferní.n ino)
Banco para sentar - tendawa - uso anbos os sexos
Cabaça revestida de t.rançedo de talas de t.equar ínha e/ou de arumã para colocar Óleo de babaçu - dzarrliru (uso arril:x>s os sexos)
63 . Formão com cabo de naôe í.re e dente óe cot.i a na ponta - paratsy - e antig~
te e/ponta· de peixe-cachorro.
1€spectivo amolador
itakipé
(uso masculino)
64. Sovela para furar asso de mutnm, côco, etc. - akutsiava (uso nasculino)
65 . .Ma:::hadinhae/ponta de netal encabada para trabalhar
osso de mutum, côco,etc.
(senelhante ao encabarrento de machado de pedra) - dzi' i

59 .
60.
61.
62.

(uso masculino)

--

6~. Agulha de cartilagem

de jacamim para costurar pena de flecha - wiradzufera
(uso masculino)
67. JIB'ulhade croché de osso de pe rna de rnutum- dzouka (uso feminino)
68. Ral.edor de raiz ~de paxíjiba (patsi~iwa}p/mandi~a
~ milho. (uso feminino)
69.
Pilao
(~byra)
e mao de pilao
(uso fcMinino)
d) Armas {trabalho masculioo)
70. Arm de paxiuba - ~ripára
71. Arco d: paxiuba cerim:mial

(uso mascul.íno)
- ywyripára pukurã

(uso masculino}

.
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e/ ponta de osso longo lavrado de veado uyveté (fledla
verdadeira) usada e/ o arco cer írroní.al. (uso masculino)
73. Flecha e/ponta de tabcx::a lanceolada - uywa tauká (uso masculino)
74. Flecha e/ ponta de madeira branca em forquilha - uywatapapara (uso masculino}
75. Flecha e/ p:mta de madelra e encastomncnto de osso longo lavrado de por-

72. Flecha cerinrni.al

co-do-mato - uywa wivag.Í (uso mascul.í.no)

76. Flecha e/ ponta de madeira e encastoarnento de osso longo lavrado de guarilia - uywa atsitsi
(uso masculino)
77. Flecha e/ ponta de madeira aguçada - uywa iwirawu 'u (uso masculino)
Navegação (intrcdução
78. Canoa
79. Reno

recente,

trabalho masculino)

(uso familiar)
(uso familiar)

Outros
80. Escarifio..tdor

para tatuagem - base de made.i ra lavrada, ponta. de dente de

cot.La - dzaí.ava (uso mascul.Inol
81. Tratbeta de taboca - turé (uso masculino)
(Machado de pedra encabado - paranadzi
(em desuso)

ASURIN:t - DIVISÂO DO TRABAIBO ARI'ESANAL ffiR SEXO

fern.

ma.se.

fem./masc.

Total

8

-

-

8

8

-

-

13

1

14

Adornos corporais

a) tecidos, fio de algcrlão

b). outras Iniltérias pru~.s
Utensílios dorresticos e de trabalho
a) trançados, tala e palha
b) cerâmica
e) cordoaria (algc:rlão, tucum, errbira)
tecelagem
d) madeira e outras matérias primas
Armas
,.-.

Navegação
Outros

8

19

-

-

19

5
1

1
13

6

14

-

8

-

2

-

2

2

-

2
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1

81

-

33

8
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A cultura material dos índios Araweté

Apêndice 4.
Indurentária
d)

e a.domes oorporais

'l\x:Uloo, fio oo n ~uiZm; t.r,1~,doo,

- ~
2. Saia - tupã' in
4.
5.

6•

( t.raba lho feminino)

( uso feminino)
(roupa verdadeira)
(
uso feminino)
( ~ada.~ sabre a s~a-cinta. ~
(bolsa
de carregar criança ou cbj~
'l'ipóia - ipotsi ha neha e/ou
ipot.sin.:i
tos)
( uso femi.nim)
Tubo-~
- datsi mhã ou apiteá
(usada na cabeça e/ou para espantar no~
too) ( uso femi.niro)
Faixa frontal - apipikã
(uso principalmante
masculioo)
Aro trançado - apiEikã pynatyn ( uso rnasculim)

1. Saia-cinta

3.

t-a l.1

b) outras

natérias

eté

tupa

primas

(trabalho

masculino)

7. Pente - tsiwã
(em desuso)
8. Colar de sementes negras (tsinã)
(uso ferninioo)
9. Colar infantil de semmtes e coquinhos (dzaí.u nnrói ?)
10. Brinoo de serrentes negras e f lares de plunas - Ikirnikã ( uso rnascul.Lno e femi-

nino)
11. Aro trançado
e)

plumário - aral?E'.tyn

duplo p/adorno

(uso masculino)

Adonios plumárioo

12. Diaderra horizontal,
penas de arara - Aranawá
13. Adoroo plumário mstal,
penas de gavião - waiô
14 . Colar-apito
e/penas de gavião - kanilié
-Utensílios

danéstioos

a) 'l'eciclos, fio de

e de trabalho

algodão

15. lede de dormir - m-hã
b) Trançado,
16.
17.
18.
19.
20.
21.

(trabalho femirrí.no)
(uso familiar)

tala e r>a;lha (trabalho
21, 22, masculino)

Abano para fogo
Cesto-cargueiro
Cesto vasifOJ::Ire
Esteira de palha
Cestcrcargueiro
Cesto estojiforrre

feminino,

exceto

20, de anhos os sexos,

e

de palha de .babaçu - ~
(uso familiar)
de palha de babaçu - ~
(uso familiar)
de palha de bab~
- iro
(uso familiar)
de babaçu - ~
(uso familiar)
descartável
de pallia t3e babaçu - pehÍ eté
(uso familiar)
e/tampa, tipo patuá, de palha de babaçu - paty'ã (uso

masculino)
22. Pereira

do talas

e) Madeira e outras

de t.:quarinha - i1:._~

ootérias

prim.,s

(uso fzuni Ll.ar)

( trabaUio nnscul Lno, 24, J4, J em.i.nino)

23. Ralador de raiz de paxiuba - patsi'i_ (uso airbos os sexos)
__
24. CUia de lagenária - kui (de introduçao recente) e silvestre - nurukuna
(uso
de arrros os sexos)
25. Pau de cavar - ii 'dá
(uso de arroos os sexos)
26. Pilão - ano'yn (uso arrboo os sexos) - não de pilão - amira'i
27. Colher de pau - Íiapehen
(uso anbos os sexos}
28. Fernão cem dente de cotia para aplainar madeira e taquara - paratsy e respectivo anolador - taipatsé
(uso masculino)
29. Fuso - e' in

( uso
30. Cocho de bainha de
múltiplos
31. Cod10 de baí.nhado
32. Sovela (perfurador)
33. Tear de peciolo da

feminino)

folha de babaçu (alongado) - ipé ararã - recipiente
usos (alqodáo, urucu, milho, mingau)
açal - ipé ~Lá Ldcm, usado por ,:1111L>ou ou i:i~XUB
de osso de macaco - atsitsikin (uso masculino}
folha do baoaçu - peherre
( uso femí.ní.no)

para
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34. Linha de algodão - nr;ba
(uso feminino e masculino)
35. Corda de caroâ (kra,.ra
- ihin
(uso feminino e masculino)
36. Arrradí lha de pesca - hará (uso mascul no)
í

d) Cerâmica
37.
3 8.
39.
40.

(trabalho

feminino)

Pote gde. de cerâmica para água - iria 'ein mó (uso ambos os sexos)
Pote de cerâmica de t.amanho nirlio - ina' ein idZi vã neé e/ou iEÍ' ipí

Tacho para torrar grãos de mí.Iho e farinha de mandioca - nape1ein rnôní
Panela para cozinhar (pratiearrente
em desuso) - nae;:.'ein (uso ambos os sexos)

e) ~

(trabalho rrasculino)

irapá

41.
42.
43.
44.

Arco de pau d' arco (uso masculino)
Flecha de ponta de taquara lanceolada - o' í (ponta Flecha de ponta de madeira e/farpas naturais, p/caça
Fl.odra e/ponte, do madeí ra oncas tonlo c/p_,rrur;tlllr ck:
atsitsikin
(uso masculino)
45. Flecha e/ponta de madeira encas toada e/perfurador
de
o'í tadZa'y

Outros

(masculino,

exceto

46,

taakun) (uso nascul.Lno)
pequena - o'Í ivisÍ'i.
rn:.;o dt' qu.irlb.1 o'f
osso de porco-do-mato

-

de anoos os sexos)

46. M:irac:á - arái (uso masculino)
Machadode pedra - dzi eté (em desuso)
47. Pau p/fazer fogo (em desuso) e p/bater "alnofa::la" de algodão,

de urucu silves

tre - tataí
48. Carda para suspender

rede

--

(de enbira)

(uso familiar)
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fem.

Indmrentária e adamos COf;E?rais
a) tecidos, fio de algodao;
trançado, tala
b) outras natérias primas
,,r-

e) p.lumâr'í.a

Utensílios domésticos e de trabalho
a) tecido, fio de algodao
b) trançado, palha e tala
e) madeira e outras matérias primas
d) cerâmica
Armas
Outros

5

l

~

1
4
2

ma.se.
-

-

-

5

-

5
3

-

-

-

2
12

l

-

-

5

-

Total

5
3

4

17

fem. /rnasc.

2

29

l

1
7

-

14

1
2

3
48

4

5
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Foto 4.

Para aproveitar a linha, Apeona, nocinha rsurinI
desmancha com tesoura u~a rede (tupapetuna) de te
cido entretorcido compacto.

