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TECELÃS 1UPI DO XINGU • 

Berta G. Ribeiro 
(Museu Nacional, UFRJ) 

A presente co~unicação resume os resultados de um estudo de campo 
realizado entre qu~tro grupos pertencentes ao tronco lingüístico Tupi-Gua
rani . Dois deles, J urúna 1 e Kayabí estão localizados atualmente nas pro
ximidades do Posto Indígena "Diauarum", Parque Indígena do Xingu, 
norte de Mato Grosso 2 ; e os dois outros, Asuriní e Araweté, respectiva
mente, no lgarapé lpiaçava e lgarapé lpixuna, afluentes da margem direita 
do Médio Xingu, sul do Pará ·3 • Examino, aqui, alguns aspectos da técnica 
de tecelagem dessas trib~s, com-· o objetivo ·de verificar se hà afinidade 
lingüística, a uniformidade de ambientes ecológicos e a vivência de situa
ções históricas comuns corresponde uma homogeneização de respostas 
tecnológicas nesse tipo de atividade artesanal. Por falta de espaço, me 
abstenho de explicitar as etapas prévias da tecelagem, isto é, a fiação 
do algodão; e de detalhar ~ realização técnica dessa manufatura, a não 
ser na · medida indispensável à compreensão das semelhanças e diferenças 

( *) - Este trabalho faz parte de um estudo mais amplo, ainda em curso: 
Malha e trama: a arte têxtil dos índios do Brasil. Agradeço ao National Geographic 
Society e à Fundação Nacional Pró-Memória que tornaram possível o trabalho 
de campo; ao Museu Nacional, à Financiadora de Estudos e Projetos ei ao Conselho 
Nacional de Pesquisas Científicas e Tecnológicas, de que sou bolsista, o apoio 
recebido para sua elaboração. · 

Revista de Antropologia, (27 /28), 1984/85. 
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Mapa 1. Antigas aldeias Kayabí no rio dos Peixes e sua presente localização no 
Parque Indígena do Xingu, próximo da aldeia dos índios J urúna . Redesenhado 
de Grümberg, 1970 . 
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registradas. Na verdade, os procedimentos artesanais dificilmente podem 
ser descritos com precisão. Para isso remeto o leitor para a documentação 
iconográfica que acompanha este artigo. E,. sobretudo, para o registro 
cinematográfico realizado entre os Asuriní e Araw-eté~ por meu compa
nheiro de viagem, o médico e fotógrafo, Dr. Frederico F. Ribeiro 4 • 

A TECELAGEM JURúNA E KA Y AB1: UM EXEMPLO DE MICROACULTU
RAÇÃO 

Uma série de evidências indica que os Kayabí teciam a rede de 
dormir ( taitã, em sua língua) e a ti pó ia (tu pai), segundo uma técnica 
comum a outros grupos Tupi, entre os quais, os Asuriní e Araweté, 
também objeto deste estudo: a técnica chamada torcido ( twined) ( fig.1 ) .. · 
Em virtude de intercasamentos Kayabí/Jurúna e do seu convívio no Posto 
"Diauarum", no norte do Parque Indígena do Xingu (PIX), a$ tecelãs 
Kayabí passaram a empregar uma outra técnica de tecelagem, entretecido 
sarjado (twil!ed) (fig. 2), que permite o desenvolvimento de desenhos 
geométricos complexos. 

As evidências que encontrei para essa hipótese são sumariadas a 
seguir. Numa viagem anterior (1977) ao norte do PIX, tive a oportu
nidade de assistir, na maloca do índio Kayabí, Tsiravé, a fase final de 
manufatura de uma rede de tecido torcido. Sentada na rede, a mãe 
de meu hospedeiro tecia carreiras próximas umas às outras para compac
tá-la, torcendo dois fios descontínuos da trama, e usando normalmente 
a rede, enquanto completava a tecedura. Essa imagem foi evocada ao 
encontrar a mesma situação, em- 1981, ·na aldeia Asuriní (ver fotos 1 e 2). 
A rede coletada por Grünberg, em 1966, na aldeia de Temeoní do 
rio do Peixe, afluente do rio Arinos, tributário do rio Juruena, antigo 
habitat dos Kayabí, onde ainda permanece um pequeno grupo, fora igual-

- · mente construída segundo a técnica de torção· da trama, do modo acima 
· descrito, em tear de barras alçadas com urdume na horizontal . ( Cf. Grün

berg, 1967: 63, fig. 32). Na coleção do Museu Nacional existe apenas · 
uma tipóia Kayabí coletada por Pyrineus de Souza, da ComissãOI Rondon, · 
em 1915 (MN, 14.132) feita segundo a mesma técnica (foto 3). Uma 
foto publicada no livro de Leopoldo da Bélgica ( 196 7) (foto 4) mostra 
um tear para rede, do tipo amazônico ou aruak, em que a urdidura é 
montada de modo a abranger nas barras (bars), ou ·urdideiras · superior · 
e inferior, todo o comprimento da rede. Isto é, falta nesse tear a urdideira 
auxiliar em que são montadas as argolas da rede, a ·fim de que, . a() 
término da tecedura, essa vareta possa ser retirada, passando-se as laçadas 
pela corda de suspensão para pendurar a rede (fig. 3). Nestas circuns-
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tâncias, temos um tear em que a distância entre as urdideiras proximal 
e distal, em relação à tecelã, corresponde à metade do comprimento· da 
rede. 

As redes Kayabí e Jurúna que vi tecer em suas aldeias, em 1980, 
foram construídas neste último tipo de tear, corrente na tradição Jurúna 
(fotos 5, 5a, 6 e 7). Na confecção da rede Kayabí, verüiquei o emprego 
de um implemento acessório da tecelagem, o pente (iianda indakahá em 
Jurúna) para compactação da trama, do modelo Jurúna. Existe outro 
exemplar do mesmo feitio no Museu Nacional (MN, 35.245) coletado 
entre esses índios, em 1947, pelos irmãos Villas-Boas (fotos 8 e 9). 

Admitindo-se que os Kayabí tenham aprendido a técnica de tecela
gem sarjada (twilled) com os Jurúna, cabe constatar que, para "naciona
lizá-la", introduziram desenhos do elenco tradicional dessa tribo, desen
volvidos na sua cestaria e no trançado onnamental da empunhadura 
das bordunas. Este é feito com talinhas de camaiuva ( Guadua sp. ) en
tramadas com fio de algodão e é trabalho masculino (comparar fotos 
1 O e 11 ) . Essa evidência foi formalmente explicitada por Tsiravé ao 
afirmar que ele havia ensinado sua mulher a fazer redes com desenhos, 
técnica esta desconhecida pelas tecelãs mais idosas de sua tribo. Uma 
foto tomada por Eduardo Galvão, em 1966, entre os Kayabí, (/o tos 
12 e 12a) mostra um homem tecendo uma tipóia com um padrão do 
repertório dos tránçados Kayabí . Este é outro indício da interferência 
masculina numa arte tradicionalmente feminina, devido à uma mudança 
tecnológica õ • 

Cabe enfatizar que à proficiência alcançada pelos Kayabí na cestaria 
equivale à dos Jurúna na tecelagem. Não só utilizam contrastes de branco 
natural do algodão com outras duas cores negro e amarelo-mostarda para 
realçar os padrões ornamentais, como desenvolveram na tecelagem um 
padrão de labirinto, muito intrincado, presente também na pintura cor
poral e na decoração de outros artefatos (fotos 13 e 14). Além disso, 
os J urúna empregam a técnica de tecelagem sarjada na feitura de peças 
de grandes dimensões: a rede ( ainbatá, em sua língua), a saia feminina 
(foto 15) e o cobertor (foto 16), os dois últimos atualmente em desuso e. 

NUDEZ E VESTIMENTA: ASURINI E ARA WETJ;: 

Vizinhos e antigos desafetos, os Asuriní e Araweté falam dialetos 
Tupi mutuamente inteligíveis. Entretanto. no nível das técnicas agrícolas 
de provimento da subsistência, do equipamento doméstico, de trabalho, de 
conforto e do ritual, os Asuriní primam por uma elevada elaboração, en-
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quanto que os Araweté demonstram extrema rusticidade. Contraste visível 
a olho nu é o fato de as mulheres Araweté se cobrirem com uma vestimenta 
composta de quatro peças, cujo uso denota o pudor feminino e serve 
como identificação étnica das mais marcantes 7 ; ao passo que as mulheres 
Asuriní se "vestem" com uma intrincada pintura corporal (ver fotos 17 
e 18) . 

Não obstante a nudez das mulheres Asuriní, no trabalho de algodão 
as atividades femininas da duas tribos se equivalem . Cabe à mulher Ara
wetê a confecção de sua própria roupa e a das. filhas . Esse vestuário 
consta de: cinta '(tupã heté = roupa verdadeira): saia (tupãi = nome atri
buído genericamente à roupa) : tip6ia ( ipotsi hã nehã = externo, coisa 
que cobre); e lenço para a cabeço (datsi nehã = o que está na cabeça). 
As mulheres Araweté também se encarregam de tecer as redes (ni'hã) 
para cada membro da família, uma vez que os casais dormem separados, 
(ao contrário dos Jurúna, Kayabí e Asuriní), e cada criança acima dos 
5 anos possui rede própria. Contudo, as redes Araweté - assim como 
suas roupas, com exceção da cinta, são de textura torcidá (twined) espa
çada. Isto é, consomem menos linha que as redes feitas segundo a mesma 
técnica,. mas de entramação compacta, pelas índias Asuriní . 

As técnicas de tinturaria são também mais elaboradas nesta última 
tribo do que entre os Araweté. Estes utilizam pasta de urucu misturado 
com a seiva de amêndoa de babaçu (Orbygnia martiana) mastigada, para 
tingir, depois de prontas, todas as suas prendas tecidas. As Asuriní tin
gem o fio antes do entretecimento com o emprego de duas cores: marrom 
da entrecasca do mogno (Swietenia sp) e verde-musgo de uma trepadeira 
não identificada ( dzawandawa em Asuriní) . 

A rede Asuriní varia de tamanho segundo o usuário, adulto ou crian
ça, e de textura - torcido espaçado ou torcido compacto - segundo 
se destine a viagens ou pequenos deslocamentos, ou ao uso dentro de casa . 
Nomes próprios distinguem uma da outra: tupavi é a rede mais leve, pesan
do cerca de 2 kg; tupapetuna, a compacta, que chega a consumir cinco 
quilos de algodão e leva oito meses para ser completada. Tupava . é o 
termo genérico para rede . 

Os Asuriní e Araweté empregam para a tecedura de suas redes e, 
no caso dos Araweté, também dos elementos do vestuário feminino, um 
tear de duas barras verticalmente alçadas (upright loom), cujas extremi
dades são fincadas no chão, passando a urdidura em sentido horizontal. 
:Penominâmo-lo, por isso, tear com urdidura na horizontal (/ oto 19) ·• 
(Para a taxonomia do tear e da tecelagem indígena, ver B. Ribeiro, 1983 
ms.). 
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Os Kayabí, como vimos, nesse tipo de tecelagem (torcida - twined) 
empregavam, segundo registro de Leopoldo da Bélgica, um tear de quatro 
barras, retangular, tipo aruak ou amazônico, com a urdidura estendida 
verticalmente; e segundo Grünberg (1967: 63 fig. 32) o tear com urdume 
na horizontal (fotos 20 e 21) . 

As mulheres Asuriní dominam também a técnica de entretecimento 
simples (um sobre, um sob - plain weaving) com o uso de um tear 
tipo amazônico, portátil, e o emprego de separadores, que desempenham a 
função de liçaróis ( heddle) 8 • Dessa forma, tecem carreiras sucessivas 
descendo os separadores (shed holders) sem voltar a catar a urdidura para 
introduzir a lançadeira (shuttle) que carrega a trama. Esse procedimento 
é usado na confecção das tipóias ( tupaia em Asuriní) . Elas .se destacam 
das faixas de carregar bebês das outras três tribos por serem mais estreitas 
( 12 cm. de largura, e cerca de 28 cm., no caso das tipóias Kayabí, Jurúna 
e Araweté) . Segundo o mesmo processo,. as tecelãs Asuriní constr6em 
cintos ( koa' awa) e faixas frontais ( akymoawa), de uso m&sculino (/ oto 
22). 

As Araweté praticam também uma tecelagem entretecida simples, 
porém de forma mais rudimentar. Assisti à manufatura de uma faixa fron
tal ( apipikã em Araweté) feita sem um dispositivo de tensão dos fios 
(foto 21). Eduardo Viveiros de Castro presenciou a construção do mesmo 
adorno com us~o de tear (comunicação pessoal) . 

Além das técnicas de entretecimento ( weaving) e entretorcimento 
( twihing) as mulheres dos quatro grupos aqui focalizados praticam a te~ 
celagem por entrelaçamento (looping), com emprego de agulha de crochê. 
No caso dos Kayabí ela está representada apenas nas antigas coleções do 
Museu Nacional . . Entre os Asuriní, adquiri uma dessas agulhas (dzuaka 
em seus dialeto) de tíbia de mutum ( Crax sp.) (fotos 23 e 24) . Essa 
técnica é empregada na confecção de adornos pessoais - colares, braça
deiras, pulseiras, jarreteiras, tomozeleiras), algumas de uso feminino, ou
tras, masculino, que identificam socialmente os membros da tribo, mas 
cujo sentido personalizador não pude apurar. Os Kayabí e J urúna em
pregam a técnica de enlace (netting) no preparo de coifas, base de seus 
adornos plumários. (foto 25) . 

BACKGROUND CULTURAL 

Primeiramente cabe dizer que, os quatro grupos examinados têm sido 
vítimas de uma acerbada depopulação devido às vicissitudes do contato 
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com a sociedade nacional e também dos conflitos com outras tribos em-
• 

purradas sobre o seu território pelo avanço d~:. frentes de expansão. Os 
Jurúna, com séculos de contato, direto ou indireto, só nas últimas décadas, 
mercê de um grande esforço vindo de dentro e da condição protecionista 
oferecida pelo PIX, têm podido recompor, ainda que ofuscadamente, o 
esplendor de sua antiga cultura . A mesma situação dramática, de depo
pulação e desencanto, é vivida atualmente pelos Asuriní, que só palida
mente espelham o que fora sua vida cultural pregressa. Nem mesmo os 
Arawe·té, com tão somente 6 anos de co~tato, apresentam uma "pureza" 
cultural digna de confiabilidade, uma vez que historicamente devem tem 
sofrido as mesmas compulsões e agora no trânsito de grupo isojado para 
o de contato intermitente com a sociedade nacional, perderam mais da 
metade de sua população . _ 

A análise procedida mostrou que esses quatro grupos Tupi praticam 
técnicas de manipulação do algodão, única fibra têxtil por eles utilizada, 
como domínio feminino da cultura. Tarefa igualmente feminina é, além 
da cerâmica, a pintura corporal e a ornamentação dos artefatos. :É alta
mente desenvolvida entre os Jurúna e Asuriní (antigamehte também entre 
os Kayabí), tracejada no corpo com tinta d.e jenipapo e com outras tintas, 
nos artefatos. Nisso os três grupos se diferenciam dos Araweté que em
pregam apenas o urucu sem qualquer elaboração, para untar o corpo. 

No terreno da arte decorativa observa-se uma aproximação maior 
entr.e os Kayabí e Asuriní. Ambos produzem o padrão chamado kwatsiara, 
que literalmente significa desenho, em seus idiomas, e o taangap (Kayabí) 
ou taingawa (Asuriní), entidade mítica, presente na decoração da ces
taria, da empunhadura dos tacapes e às vezes também na tatuagem dos 
Kayabí (atributo masculino), e na pintura corporal, decoração da cerâmica 
e . outros artefatos, dos Asuriní (atributo feminino) . Os dois grupos com
partilham ainda o emprego de talas de taquarinha (Arundinaria sp.) nos 
objetos trançados de execução mais elaborada. Essa gramínea é também 
empregado pelos Araweté, porém de forma descuidada . As técnicas de 
trabalho de algodão apresentam semelhanças notáveis nos três grupos prin
cipalmente entre os Asuriní e Kayabí. 

Além da tecelagem, os quatro grupos Tupi aqui considerados com
partilham modos de provimento da subsistência e itens de cultura material 
que os configuram como grupos da floresta tropical . Sem embargo, os 
Araweté e Asuriní prescidem de canoas 9, caracterizando-se como silvícolas 
interioranos . Os Asuriní, Araweté e Kayabí carecem de um implemento 
importante no processamento da mandioca, o tipiti, presente na cultura 
Jurúna. Os quatro grupos são horticultores. Contudo, os Araweté se 
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destacam por uma tecnologia mais baixa (roças menores e mal cuidadas) 
e por um número e variedade menor de produtos cultivados 10 • Outro 
traço negativo, no caso dos Araweté, é o tamanho diminuto da habitação 
e, de um modo geral, a rusticidade da cultura material, exceto o arco. 
Comum às quatro tribos é a elaboração de bebidas, fermentadas e não 
fermentadas: de milho, no caso dos Araweté, que tem nesse cereal a base 
de sua dieta alimentar; de milho e mandioca, no dos Asuriní e Kayabí 
e apenas mandioca entre os Jurúna 11 • O sistema de parentesco é bilateral 
entre os J urúna, a residência ma trilocal, e a forma preferencial de casa~ 
mento é com primos cruzados (Oliveira, 1970: 200/e ss.). Entre os 
Kayabí, ocorre o mesmo sistema (Georg Grünberg, 1970: 115). 

Do ponto de vista da estrutura social, um traço distintivo de grande 
monta, no caso dos Asuriní, é o que chamo de "domínio gerontocrático" 
(Cf. B. Ribeiro, 1983a). Ou seja, a monopolização das mulheres jovens 
por homens maduros e velhos e dos homens jovens por mulheres maduras . 
Essa tendência se acentuou devido aos enormes vazios demográficos abertos 
na estrutura etária no período pré e pós contato, sendo agravada pela prá
tica do aborto que, apesar de tudo, continua em vigor. A participação 
exclusiva de mulheres sem filhos nos rituais de pajelança e outras cerimónias 
concorre, como fator a mais, para a contenção da natalidade. Em ambos 
os grupos os casamentos são instáveis, estabilizando-se, no caso dos Ara
weté, com o nascimento dos filhos. 

ATIVIDADE ARTESANAL E STATUS FEMININO 

A participação maior da mulher Asuriní nas atividades produtivas, ar
tísticas e artesanais, bem como seu papel ativo no ritual, que lhe confere~ 
indubitavelmente, um papel preeminente na ·estrutura social, é contraba
lançado, no caso da mulher Araweté, por seu papel de procriadora. O 
"status" da mulher nessa tribo pode ser entrevisto pelo fato de o homem 
adotar o nome da esposa ao casar-se, modificado pela terminação "hu,,. 
Quando nasce o primeiro filho, ambos voltam a trocar de nome, adaptando-o 
ao do nascituro. A mulher conserva esse nome mesmo que se ~epare do 
marido, fique viúva ou volte a casar-se . 

Comparando-se a divisão de trabalho entre os sexos, no que diz res
peito às tarefas de provimento da subsistência, ao trabalho doméstico e 
artesanal, verifica-se que, entre as quatro tribos examinadas, ela privilegia 
a mulher Araweté . Com efeito, nessa tribo, as fainas agrícolas e domésticas 
são divididas mais equitativamente entre o casal. Assim é que, o pequeno 
consumo de mandioca brava e a simplicidade do seu processamento, em 
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que também o homem contribui com o trabalho mais pesado, isenta a 
mulher Araweté de uma ocupação que consome o esforço, durante 6 a 8 
horas diárias, das mulheres em outras tribos. como os Kayabí, os Jurúna, 
os Asuriní e os alto-rionegrinos. Contudo, observa-se que tanto homens como 

' mulheres gozam de lazer e se ajudam mutuamente quando a tarefa é mais 
exigente. Por exemplo, ainda no caso dos Araweté, o preparo do caxiri 
de milho para o ritual kã'idá incumbe ao casal. Entre os Asuriní, as 
tarefas do ciclo agrícola, excluídas a derrubada, broca, queima e coivara, 
são atributo feminino, da mesma forma que o trabalho doméstico de pro
visão de água, lenha e preparo dos alimentos. A descompensação se dá 
aqui na esfera do cuidado com os imaturos, mais acentuado entre os Ara
weté como incumbência feminina, por terem muitos filhos, se comparado 
com o caso Asuriní. As atribuições femininas. na divisão do trabalho 
por sexo, mais exigentes, entre os Jurúna e Kayabí. No primeiro caso, 
devido à alta elaboração da tecnologia culinária; no segundo, em função 
da produção constante de caxiri . 

~ 

A cultura material dos Araweté é composta de cerca de 5 3 itens. 
Desses, toda a área de tecidos, cerâmicas e parte dos trançados é trabalho 
feminino, cabendo aos homens o preparo do arcos, flechas, adornos ( co
lares e brincos de penas), instrumentos musicais, eventualmente adornos 
plumários mal-elaborados e implementos como o formão. Alguns objetos 
da seara masculina, muito úteis, são no entanto pouco elaborados. ~ o 
caso do relator de raiz de paxiuba e do cocho da bainha da folha do 
babaçu (ipé ararã) ou do inajá que se presta para todo o uso. A rusti
cidade do equipamento doméstico, de trabalho e do ritual dos Araweté 
exige pouca laboriosidade e senso artístico, tanto por parte da mulher 
como do homem . Este realiza os trabalhos mais pesadoo, não só quando 
se trata da construção da casa (a mulher apenas abre as folhas do babaçu 
para a cobertura), da faina agrícola, como também no trabalho doméstico. 
Ao homem cabe ainda a abertura de caminhos e construção de pinguelas 
sobre os igarapés, trabalho compartilhado coletivamente por todos os mem
bros de uma aldeia . 

No caso dos Asuriní, em que a cultura material é muito mais sofis
ticada e a elaboração dos alimentos extremamente refinada, a mu1her, 
apesar de toda a sobrecarga de trabalho, ainda encontra tempo para 
d~dicar-se a uma produção artesanal das mais elaboradas: a confecção 
da cerâmica para uso e para a venda, o preparo e ornamentação pirogra
vada das cuias, a pintura corporal, a fiação e a tecelagem . Estando menos 
envolvida no ritual que a mulher jovem, a mulher madura e velha Asuriní 
carrega sobre os ombros grande parte dessa carga. (ver tabelas 1, II e 
relação de itens da cultura material) 12 • 



Tribo 

JURúNA 
KAYABI 
ASURINt 
ARAWETa 

TABELA 1 

DMSÃO DE TRABALHO ARTESANAL POR SEXO E BACKGROUND 

CULTURAL DE QUATRO GRUPOS TUPI DO XINGU (1981) 

Divisão de trabalho por artefato 

Homem/ 
Mulher Homem% Mulher% no artefatos População 

2 31 52% 27 48% 60 71 
3 49 84% 7 16% 59 450 (**) 

1 46 56% 34 44% 81 54 

2 28 59% 17 41% 47 130 

(*) Segundo nomenclatura colhida pela autora. 

( • •) Estimativa aproximada. Exclui o grupo que permanece no rio dos Peixes. 

Plantas culti- Anos 

vadas: no cul- contato 
ti vares (*) direto 

? 139 
47 54 
76 10 
46 5 

Nota. No cômputo da porcentagem não foram levados em conta os artefatos de confecção co-participada homem/mulher 
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A rusticidade da cultura material dos Araweté e seu modo de vida 
recorda o de outros grupos Tupi pouco ·conhecidos: Guajá e Aré Xetá 
(ou Héta), também silvícola-interioranos. As mulheres Guajá, por coin
cidência, também usam saia. Como contraste temos, no outro pólo, os 
Jurúna, Kayabí e Asuriní. Esses contrastes e confrontos sugerem a noção 
de culturas de orientação apolínea e dionisíaca apontada no Patterns of 
Culture, por Ruth B·enedict. A essa bipolaridade não corresponde, a julgar 
pelos dados de que dispomos, uma caracterização definida do paipcl 
social da mulher. Como vimos, ele é relativamente elevado, no caso dos 
. Araweté e Asuriní, por motivos diversos . 

TABELA II. 

NúMERO APROXIMADO DE HORAS DISPENDIDAS EM TRABALHO 
ARTESANAL E NO PROVIMENTO DA SUBSIST:@,NCIA. 

JURONA 
K.AYABl 
ASURINl 
ARAWETE. 

(Média por dia. Avaliação livre para fins comparp tivos). 

Trabalho artesanal 
Homem 

3 
3 
4 
2 

Mulher 

5 
3 
4 
3 

Trabalho doméstico e 
de provimento da sub

sistência 
Homem Mulher 

4 
4 
3 
5 

7 
9 
8 
4 

I 

Totais 
Homem Mulher 

7 
7 

. 7 
7 

12 
12 
11 
7 

Entre os Kayabí e J urúna essa análise não pode ser feita, devido ao 
seu elevado grau de aculturação e de mudança. Entretanto, se levarmos 
em conta apenas um fator, a atividade artesanal no campo da tecelagem, 
verificaremos que, o trabalho da tecelã J urúna, que desenvolve desenhos 
tão complexos como o labirinto, é intelectualmente mais exigente do que 
o da mulher Kayabí. A tecelagem da rede, feita antigamente e ainda 
hoje com técnica de tecido entretorcido, isto é, sem desenhos, exigia menor 
esforço intelectual. O que se esperava da artesã Kayabí era tão-so·mente 
paciência, tempo e habilidade motora. Nestas circunstâncias, é de se 
supor que a posição social da artesã J urúna seja mais alta que a da 
Kayabí, levando-se em conta o prestígio inerente ao exercício cabal de 
uma arte. Considere-se, ainda, que a introdução de desenhos na tecelagem 
Kayabí, embora aprendida dos Jurúna, seguiu uma orientação cultural 
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própria, haurida na tradição cesteira, atividade masculina entre esses índios. 
A prática dessa arte confere "status" elevado a seus virtuoses e representa 
o ponto mais alto da expressão estética tr~bal. 

SUMARIO E CONCLUSÕES 

A análise procedida demonstrou que, dentre os quatro grupos exa
minados, os Jurúna revelam maior domínio da tecnologia do algodão e 
do tear para a produção de tecidos de grandes dimensões: a rede de dormir, 
com padronagem intrincada, como o padrão labirinto, realçada pela colo
ração dos fios; o cobertor, a saia, atualmente em desuso, e a tipóia. 
Essas peças são feitas segundo a técnica de tecelagem entretecida sarjada 
( twill weave), isto é, o cruzamento de urdidura e trama em tear com o 
urdume na vertical. Os Asuriní e Kayabí também dominam essa técnica, 
utiliz.ando-a, porém, na confecção de peças de menores dimensões, com 
padronagem simples de entretecimento xadrezado (plain weave) (um sobre, 
um sob) : cintos, faixas frontais e tipóias, no dos Kayabí. Os Araweté 
empregam essa técnica na confecção de faixas frontais porém na forma 
mais .elementar de tecelagem porque prescinde de tear para tensão dos fios. 

, 
Os Kayabí, Asuriní e Araweté dominam a técnica de tecelagem entre

torcida, a qual vem sendo suplantada, no caso dos Kayabí, pelo entrete
cimento. Com efeito, o estudo revelou uma microaculturação que ocorreu 
no espaço de 25 anos oue mrdeia entre a chegada dos Kayabí ao norte 
do Parque Indígena do Xingu PIX, onde 40 anos antes haviam chegado os 
Jurúna. A tecnologia têxtil Jurúna, assimilada pelos Kayabí, sofreu uma 
adaptação cultural no que diz respeito a desenhos ornamentais, tomados 
de sua arte do trançado, extraordinariamente desenvolvida. Neste caso, 
o Posto Indígena "Diauarum", cr1a<lo nela Fundaç~o Nacional do lndio 
para assistir as tribos do norte do PIX, exerceu um papel preponderante 
ao fomentar formalmente o aprendizado da tecelagem J urúna pelas outras 
tribos, no próprio Posto. Neste sentido, ele veio a desempenhar o papel 
dos centros urbanos nas sociedades complexas, tomando possível a mu
dança cultural em período relativamente curto. A convivência de várias 
tribos no P.I. "Diauarum", não só colocou à mostra aspectos palpáveis 
de várias culturas, como é o artesanato, como possibilitou o encontro e 
o casamento entre índios de tribos diferentes. Um terceiro fator a ser 
considerado. como agente de mudança, e também de revivescência do arte
sanato indígena, foi a poss!bilidade de destiná-lo ao comércio, que se 
tomou presente no PIX a partir de 1978. 
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A não-adoção dessa técnica de tecelagem pelas demais tribos que 
convivem atualmente no norte do PIX, ou sua adoção restrita a casos 
individuais, como pude registrar, se explica, talvez, pelo fato de tratar-se 
de grupos do tronco lingüístico Jê 13, menos familiarizados com o uso do 
algodão na tecelagem, principalmente de redes, ao contrário do que ocorre 
com os Kayabí. . . 

A comparação entre o acervo material dos Asuriní e Araweté mos
t~o,):l qu.e, embora. vizinhos e_ map.tendo relações conflituais há. pelo menos 
so· anos, o·s dois grupos apresentam mais diferenças que semelhanças no 
que se refere aos aspectos materiais de sua cultura, expressas simb_olica~ 
me~te pelo contraste da vestimenta e nudez das mulheres Araweté e Asu-. , 
nn1. 

No tocante à tecelagem, as semelhanças preponderam. A técnica 
mais extensamente empregada é a de entretorcido ( twined), por ambas 
as tribos~ para a confecção de redes. No .caso dos Araweté, o entreto.:rcidq 
espaçado dos Asuriní; além dessa, também a de entretoréido' compacto. 
A· mesma técnica de tecelagem comparece na. feitura 1qas · quaJro peças 
da induméntária feminina Araweté: a cinta ( entretorcido compacta), · saia~ 
tipóia e tubo-lenço (entretorcido espaçado). Comum aos Araweté e Ju
túna é a manufatura e uso de roupas p·or parte da mulher, apenas saia 
e tipóia no caso dos Jurúna. No caso dos Araweté, constatou-se que o 
uso da vestime~ta . está diretamente ligada ao pudor em .exibir o sexo por 
p~a~ . da mulher adulta. ( Cf. B. Ribeiro, 1983b) . 

. Entre .os Asuriní e Araweté predomjna a técnica de tecido torcido 
,(antigamente ta~bém .entre os Kayabi), -. que representa - con-forme , reye
lam os estudos de Alfred Métraux ( 1928) sobr·e a tecelagem da . rede 
Tupi, sobretudo da dos Tupinambá - . um procedimento idêntico ao utili
zado por essa tribo. A propósito, vale . citar uma observação de Métraux 
sobre a rede Tupinambá, tomada de fontes quinhentistas: 
.. 
,; 

. 
' 

"O mobiliário dos Tupinambá se compõe, antes de mais nada, de suas 
redes de dormir. Elas pertencem a dois tipos: umas se parecem a 
retículos e outras são 'todas tecidas', aparentando 'grossas talagarças'. 
Na realidade, esses dois tipos de redes diferem mais pelo seu aspecto 
do que pela técnica, que é muito simples, a julgor por uma rede do 
primeiro tipo em um dos dois quadros de Eckhout (Pr. ·XIV) 14. Os fios 
transversos agrupados em três estão dispostos em intervalos relativamen
te grandes . Suponhamos que sejam aproximados uns dos outros e te
remos a grossa talagarça ou tecido de que falam os cronistas". (Mé
traux, 1928: 60). 
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Trata-se, como se vê, da maneira como tecem suas redes, de textura 
espaçada e/ou compacta (tupavi e tupapetuna) os Asuriní, embora utili
zem apenas dois fios para a trama, e não três, como salienta Métraux. 
Da mesma forma, procedem os Araweté, que representariam o primeiro 
tipo de rede Tupinambá. Essa técnica, presente também na tecelagem 
Kayabí, mas na dos Jurúna, a não ser como complementação da tecelagem 
entretecida, é praticada em tipos diferentes de tear: o de urdidura em 
plano horizontal, pelos Asuriní e Araweté, e além desse, no tear retangular, 
tipo amazônico, com o urdume na vertical pelos Kayabí. Quanto a me
didas dos artefatos e nomenclaturas verifica-.se maior afinidade entre os 
Kayabí e Asuriní. ( Cf . Tabelas III, IV e V) . 

A técnica de fiação, sobr.etudo as etapas prévias de preparo da tirada 
de floco de algodão, é mais elaborada entre os Araweté do que entre 
os demais grupos, que distorcem o fio e voltam a fiá-lo para obter uma 
linha uniforme e extremamente fina. Os resultados são, no entanto, exce-

TABELA III 

. TERMINOLOGIA COMPARADA: ALGODÃO, FIAÇÃO, TECELAGEM, 
IMPLEMENTOS 

JURúNA KAYABt ASURIN1 ARAWETÉ 

Algodão makuá 
. 

amunidzu mini'u amaruu 

Fuso makihá e'ym y'yma e'in 

Linha aiwá • • , 
1n1ma enimba nymba 

Tear anã'syy taiteda angap ivira dzuava pehemé 
Rede de dormir ainbatá tatty tupava (*) iii'hã 
Tipóia eu tá tu pai tupaia ipotsi hã nehã 

(*) - Termo genérico para rede; tupaví: rede de trama espaçada; tupapetuna: 
rede de trama compacta. 

lentes em todos os casos. Com fio ultrafino os quatro grupos manufatu
ram trabalhos de crochê, os Asuriní em maior número e variedade, usados 
como adornos corporais femininos e masculinos. Na base dessa técnica 
está a produção de linha extrafina e a concepção de uma agulha com 
gancho feita antigamente com tíbia de mutum, chamada dzuaka pelos 
Asuriní, e atualmente de metal. Os Kayabí e Jurúna partilham outra 
técnica de tecelagem, a de enlaçamento (looping), na confecção de coifas 
emplumadas, não observada nas outras tribos . No caso dos Araweté e 
Juruna, a tecnologia do algodão serve principalmente à própria mulher, 
à .proteção e embelezamento do seu corpo. Entre os outros grupos, seu 
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campo de aplicação maior é a feitura da rede, acrescida antigamente do 
cobertor, para os Jurúna, e de uma peça de indumentária ritual, o manto 
do pajé, em cuja confecção colaboram ho·mens (tecitura) e mulheres 
(fiação). 

Comprimento 
Largura 

TABELA IV 

MEDIDAS DE REDE: TAMANHO MJ;:DIO 

(metros) 

JURúNA 
2,42 
1,84 

KAYABI 
2,58 
1,80 

ASURINl 
2,80 
1,90 

ARAWETa 
1,67 
2,75 

Nota: A rede Arawcté, ao contrário das outras citadas, é mais larga que comprida 

TABELA V 

MEDIDAS DE TIPôIA: TAMANHO MJ;:DIO 

(metros) 
JURúNA KAYABI ASURINl ARAWETa 

Circunferência 1,10 1,08 1,24 1,00 
Largura 0,25 0,33 0,08 0,40 

Não obstante o grande consumo de tempo que representa o plantio, 
colheita, fiação e tecelagem do algodão, seara feminina, as mulheres dos 
quatro grupos se entregam a numerosas atividades produtivas e artesanais 
correspondentes a seus papéis sexuais na cultura tribal. Essas atividades 
são menos exigentes entre os Araweté, do que entre os Asuriní, Kayabí 
e Jurúna. A divisão sexual do trabalho com referência a tarefas domés
ticas, artesanais e econômicas privilegia a mulher Araweté dentre os 
grupos considerados, por serem as atribuições domésticas repartidas igua
litariamente com os homens. Em conseqüência, o "status" feminino nã~ 
pode ser tido como inferior ao masculino, embora a participação da mu• 
lher na esfera do ritual seja irrelevante na sociedade Araweté. Esse 
"status" deriva, certamente, do seu papel na reprodução social e cuidado 
dos filhos. Nisso contrasta com a mulher Asuriní que, com a contenção 
da natalidade, diminui sua função procreativa. Nessa sociedade, fatores 
como a maior participação da mulher no ritual, na economia e na arte, 
determinam o status feminino. Essas condições também estão presentes 
na sociedade J urúna . 

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



Tecelãs tupi 371 

do homem possa ser desempenhado pela mulher e vice-versa, impera uma 
divisão de atividades que determinam a cooperação e reciprocid('.!_de entre 
os sexos. No caso dos homens solteiros, verifica-se até a manipulação 
do algodão para fazer fio empregado na emplumação e adorno das flechas 
(observação válida para os Araweté) . 

Cabe· ressaltar, por último, a importância do trabalho de campo como 
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 
aos · gr.upos receptores, como exemplifica o caso da tecelagem Jurúna/Ka
yabí. Um tratamento estatístico das variantes tecnológicas, ·como o pro
cedido por Dolores Newton ( 1971 ) em relação a dois grupos Timb·íra 
e a poucos artefatos, pode ser muito elucidativo sobre a extensão e im
plicações do contato intertribal . 

O trabalho de campo permite, por outro lado, contextualizar a pro
dução artesanal, mostrando o papel dos produtos e dos produtores no 
conjunto da economia e da sociedade tribal, e o peso específico do exer
cício de uma atividade artesanal na atribuição de "status" e papéis. O 
presente -estudo pretende ser uma contribuição à compreensão desses pro
blemas . Complementado por estudos sobre afinidades lingüísticas, de 
estrutura social e religiosa permitirá estabelecer os limites culturais entre 
as sociedades Tupi e os fatores que fortalecem suas semelhanças e dife-
renças. 

NOTAS 

(1) - .Arion dall'lgna Rodrigues (1964) inclui este grupo no tronco 
'Fupi-Guarani, mas numa · família lingüística à parte, Yuruna, que inclui os Xipaia. 

(2) - Sobre as migrações dos Jurúna, suas relações pacíficas e hostis com 
outras tribos e com civilizados do médio e alto Xingu, ver A. E. Oliveira ( 19,70: 
15 / 43) . Os antecedentes históricos dos Kayabi, até sua transferência ao PIX 
foram documentados por G. Grünberg (1970: 35/66). 

·· (3) - · Estudos ·monográficos, em especial sobre aspectos xamanísticos e cos
mológicos, estão sendo efetuados por Regina Müller, entre os Asurini que contam 
11 anos de contato com a sociedade nacional, e por Eduardo Viveiros de Castro, 
entre os Araweté, com apenas 6 anos de contato. Os Jurúna foram objeto de 
estudo por Eduardo Galvão na década de 50 ( 1953) e Adélia Engracia de} Oli~eira, 
em meados. da década de 60 ( 1970). Os Kayabí foram estudados à mesma época 
( 1966) por Georg Grünberg de que resultou uma monografia ( 1970) e um es
tudo sobre cultura material feito em colaboração com Friedl Grünberg (1967). 

( 4) - Documentários filmados em super-8 e transcritos em ' vídeo.:.teipe ~ 
Asuriní: fuso e fio (15 minutos); Asuriní: barro e corpo (18 minutos); Araweté: 
a índia vestida (15 minutos); Araweté: técnicas primitivas ( 12 minutos) . 

(5) - Os Timbíra oferecem outro exemplo de aprendizado feminino da 
tecelagem feito por mestres masculinos . Nas biografias de tecelãs Krikatí, Dolores 
Newton informa vários casos em que isso ocorreu. Não é mera coinci<;tência que, 
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também aqui, a técnica do trançado sarjado com emprego de flabelos de buriti 
(Mauritia sp.) , arte masculina, tenha sido transposta para a técnica do tecido sarjado, 
com fio de algodão. ( (Cf. Newton 1971: 262/274, 337 /339 e 105). 

( 6) - Essas peças foram registradas por Adalberto da Prússia ( 1869: 317) 
e Karl v.d. Steinen ( 1942: 282) no século passado e por Nimuendaju ( 1948: 
228/229) no início do presente. Além dessas, são mencionados cintos masculinos 
e sacolas. Na aldeia Jurúna encontrei, em dezembro de 1980, dois cobertores 
muito bem tecidos, da lavra de uma artesã já falecida. 

(7) - Os Asuriní costumam chamá-los Tsiro tingi (roupa branca). Consta 
que antigamente era dessa cor, natural do algodão. Atualmente é vermelha, tinta 
de urucu (Bixa orellana). 

(8) - O mesmo sistema é emoregado pelas tecelãs Krikatí para tecer 
tipóias, porém com padrões sarjados. (Cf. D. Newton 1971: 308 fig. 6.12). 

(9) - Anós o contato, os Asuriní aprenderam a construir canoas mon6xilas 
e remos à perfeição, devido, certamente, à sua habilidade em trabalhar a madeira 
(talha de bancos, pilões e construção da grande maloca aketé). 

(10) - Sobre a horticultura Kayabí, Asuriní e Araweté ver B. Ribeiro, 
respectivamente 1979, 1983a e 1983 b. ' 

(11) - Os Jurúna consomem quantidades muito grandes de caxiri com grande 
freqüência. Os demais grupos, quantidades bem menores e apenas ritualmente. 

(12) - Não observei a divisão de trabalho quando os índios acampam na 
mata ou junto à roça. Mas fui informada de que, no caso dos Araweté, o homem 
assa ou cozinha a caça, ao passo que entre os Asurini. esta é também atribuição 
feminina. 

( 13) - T ais são: Suyá. cuja cultur::i mqteriaL de atribuição feminina, é do 
tipo da área cultural do alto Xingu; Txukahamãi, sub-grupo Kayapó, ingressos 
no PIX. em 1953: e Kreen-Akore, em 1975. 

(14) - As pinturas do holandês AlbPrt Fckhout datam de 1634 e referem-se 
a grupos Tupi e outros do Nordeste do Brasil. 
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AP~DICE J 

A CULTURA MATERIAL DOS lNDIOS JURúNA 

Indumentária e Adornos corporais 

a) Tecidos, fio de algodão (trabalho feminino, exceto "8", feminino e masculino) 

1. Braçadeira - abutat - trabalho em crochê (uso feminino e . masculino) 

2. Pulseira - sywadeá, idem, idem 

3. Jarreteira - symahá, idem, idem 

4. Tomozeleira - sywanetá, idem, idem 

S. Coifa emplumada - katuluru, trabalho de enlaçamento, uso feminino e mas· 
culino 

6. Braçadeira de tecido e contas - abytaiá, idem, idem 

7 . Saia - efuká, tecido entretecido (uso feminino) (em desuso) 

8. Manto do pajé, tecido entretorcido (uso cerimonial do pajé) 

b) Trançados, tala (trabalho mascuUno) 

9. Aro para adorno plumário - apydzafíahá, talas de buriii (uso masculino) 

c) Plumária 

10. Diadema de penas usado com o aro - tsorawawatá (uso mascuiino) 

Utensílios domésticos e de trabalho 

a) Tecidos, cordoaria (trabalho feminino, exceto "16", masculino) 

a.1 algodão 
11 . Rede de dormir - ainbatá, tecido entretecido (uso familiar) 
12. Tipóia - eutá, tecido entretecido (uso feminino) 
13. Cobertor - biukahá, tecido entretecido (uso familiar, em· desuso) 
14. Novelo de linha grossa - ipubiu fíahá (para tecelagem) (uso feminino) 
15 . Novelo de linha fina - aiwatá fíahá para crochê e envoltórios de· flechas. 

(uso feminino e masculino) 

a.2 embira 

16 . Corda para suspender rede - ef oá (uso familiar) 

b) Trançados, tala e palha (trabalho masculino) 

17. Tipití - kamiamá de talas de buriti ou de ·um bambu nã-identificado (uso 

feminino) 
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18 . Apá redonda tijelif orme - af uá a'úyroroá de talas de buriti marchetadu 
(uso feminino) 

19 . Peneira quadrada - af uá de talas de buriti (uso feminino) 
20. Cesto alguidariforme - orâíia de talas de buriti (uso feminino) 
21. Cesto paneiroforme - pakikiri de talas de buriti (uso familiar) 
12. Cesto paneiroforme - sasará de talas de cipó (uso feminino) 
23 . Cesto gamelif orme - warana de talas de buriti (uso feminino) 
24. Cesto platiforme - tsiutsuru de palha de inajá (uso feminino) 
2S. Cesto-Cargueiro paneiroforme - udzu de palha de inajá (uso familiar) 
26. Esteira - babaru de palha de inajá (uso familiar) 
27. Abano para fogo - sosú de palha de inajá (uso familiar) 
28. Cesto estojiforme, tipo patuá, de folíolos de inajá (uso masculino) 

e) Cer8mica (trabalho feminino) 

29. 30. 31. 32 . Panela para água ou caxirí, vasiforme - iakoiiíahd (uso femi
nino) Corresponde à forma classificada por Oliveira ( 1970) 

como A. 

33. 34. 35 . 36. 37. Panela tigeliforme - pã'damahá (uso feminino). Corres
ponde à louça definida por Oliveira (1970) como forma B. 

38. 39. Panela tijeliforme mais rasa - wa'é (nome genérico para panela) · (uso 
feminino) . Corresponde à forma C de Oliveira ( 1970) . 

40. Tacho circular (uso feminino) 
41. Vasilhame em forma de canoa com função de colher (uso familiar) 
42. Cachimbo, com fornilho de cerâmica (uso ?) 

d) Madeira e outras matérias-primas (trabalho masculino) 

43. Borduna - pakyry (uso masculino) 
44. Cocho para caxirí - puidzá (uso familiar) 
4S. Pilão - fá (uso feminino) 
46. Banco - pykahá (uso familiar) 
47. Fuso - makihá (uso feminino) 
48. Tear - aná'syy (uso feminino) 
49. Pente p/ tecelagem (uso feminino) 
SO. Pente para pentear (uso familiar) (em desuso) 
S 1 . Cuia - só (uso feminino) 

e) Armas e armadilha (trabalho masculino) 

S2. Arco - tsukahá de siriva (uso masculino) 
S3 . Flecha para macaco, anta, onça etc. - tsukaiá (uso masculino) 
S4. Flecha para passarinho - twari' á (uso masculino) 
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5 5 . Flecha para ·peixe ~ kumarehá (uso masculino) · 
56. Armadilha para peixe tipo matapí - dô (uso masculino) 

51. 
58. 

: 

lnstr(Jmentos musicais ( trabalb.o ~asculino/feminino) ' 
. . . ! . 

Buzina de ·cabaça - · kamahú pintada pela mulher (uso masculino) , .·· · 
Flauta de taquara · - purioxíxi (uso masculino) 

Navegação 

59. Canoa - pydza de aroeira _(uso familiar) 
60. Remo - kutahá . (uso familiar) 

JURONA - DIVISÃO DE TRABALHO ARTESANÁL POR SEXO 

1 •• 
• 

' . 

" 

fem. masc . fem./ masc. . TotaJ 

Indumentária e adornos corporais 
a) Tecidos, fio de algodão e 

outros materiais 
b) Trançados, tala 
e) Plumária 

Utensílios domésticos e de trabalho 
a) Tecido, fio de algodão 
b) Trançado, palha e tala 
c) Cerâmica 
d) Madeira e outras materias-primas 
e) Armas e armadilha 

Instrumentos musicais 
Navegação 

7 

5 

14 
1 

-
27 

APmDICE II 

1 
1 

1 
12 

8 
·S 
1 
2 

30 

, 1 

·-

2 

A CULTURA MATERIAL DOS 1NDIOS KAYAB1 (*) 

Adornos corporais 

8 
1 
1 

6 
12 
14 
9 
s 
2. 
2 

60 

a) Tecidos, fio de algodão (trabalho masculino, exceto "10'', masculino/feminino) 

1 . Coifa empllumada - wanifuam (uso masculino, na guerra, tecido entrelaçado) . . . 

b) Outras matérias~primas (trabalho masculino) . . 

2. Adorno plumário - ipepo (usado. como diadema, tanga, capa, pelos homens) 
3. Brincos - neipipyat - roseta de plumas em ·haste de camaiuva:· (uso me.ninas) . 



4. 
s. 
6. 
7. 
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Brincos - ne'pipyat - haste de camaiuva e dente de cotia (uso meninos) 
Colar - mo'it - de noz de inajá e algodão (uso meninos e meninas) 
Colar - mo'it - de sementes e algodão (idem) 
Colar - mdit - de anéis de noz de tucum e algodão (idem) 

8. .Colar - mo'it ~ de dentes de macaco, jaguatirica embutido em cordéis 
enlaçados de algodão (uso masculino) 

9. Colar - mo'it - de dentes humanos (em desuso) (uso masculino) 
10. Cinto de contas de tucum tukumãpe' mo'it (uso meninos e meni.nas) 
11. Aro trançado de taquarinha para adorno plumário - akanata'rita (uso mas· 

culino) 
12. Colar de dente de onça - ya'wara- (uso masculino) 
13. Pente - kiwaP de madeira inajá e fio de algodão (uso familiar) 

Utensílios domésticos · e de trabalho 

a) Tecidos de algodão, cordoaria (trabalho feminino, exceto "19", masculino) 

14. Rede de dormir - tfi.ti, tecido entretorcido (uso familiar) 
lS. Tipóia - tupa', tecido entretecido xadrezado e / ou sarjado (uso feminino) 
16 . Rede de dormir - ta'ti, tecido entretecido (introdução recente) (uso familiar) 
17 . Novelo de linha grossa de algodão - i'iP (uso feminino) 
18. Novelo de linha fina de algodão - ipit (uso ambos os sexos) 
19. Corda para suspensão de rede (de embira) - amaef' (uso familiar) 

b) Trançados, tala e palha (trabalho masculino) 

20. Apás tranç~das de tala de taquarinha com desenhos marchetados 
(uso feminino) 

21. Peneira quadrada - irupemeaoo (uso feminino) 

araa{)() 

22. Cesto-Cargueiro - panaku para carregar rede nas viagens (uso masculino) 
23. Tampa para cuia de caxirí - kwioyaP, trançado de taquarinha (uso familiar) 
24. Cesto vasiforme de palha de tucum - u'iwirúfukooo (uso familiar) ., 
2S. Abano para fogo e para tirar beiju do tacho - tapekwuaP .(uso feminino) 
26. Cesto-Cargueiro p/ transporte de castanha do Pará - iru (uso masculino) 
27; Cesto-Cargueiro p/ traier produtos da roça - panakuawet (uso familiar) 
28 . Cesto-Cargueiro p/ trazer frutas - panakuawet (uso familiar) 

e) e er8mica (trabalho feminino) 

29 . Panela - yapepo (uso feminino) 
30. Tacho p/ farinha e beiju - yamep (uso feminino) 

d) Madeira e outras matérias-primas (trabalho masculino, exceto "37", "38", mas-
culino/feminino) 

31.: Banco - kanawa (uso masculino) 
32. Colher (e/ou separador de urdidura no tear) kawipiwoaJJ (uso feminino) 
33. Pilão e mão de pilão - inpo'a iwira (uso feminino) 
35. Suporte de cuia - tapawia (uso feminino) 
36. Cabaça para guardar comida - t aoo (uso feminino) 
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37. Meia-Cabaça alongada, impermcabiliz.ada pela mulher - kiipel (uso feminino) 
38 . Cuia impermeabiliz.ada pela mulher - iãpi (uso feminino) 
3 9. Cabaça não impermeabiliz.ada - kanaf u (uso feminino) 
40. Cabaça-Recipiente para urucu - uruka i'a (uso masculino) 
41 ~ Recipiente para penas de entrecasca de árvore - u'iwirft (uso masculino) 
42. Recipiente de folha de pacova (uso familiar) 
43 . Pau ignígero (uso masculino) 
44. Formão para trabalhar madeira - parai si (uso masculino) 

e) Armas e armadilha (trabalho masculino) 

45. Borduna - moaP (uso masculino) 
46. Arco - wirapat (uso masculino) 
47. Flechas cerimoniais c/ ponta de madeira - oip (uso masculino) 
48. Flecha de caça c/ ponta de bambu - oip (uso masculino) 
49 . Flecha de caça c/ ponta de ferro - oi p (uso masculino) 
50. Flecha de pesca c/ tridente de arame - oip (uso masculino) 
51 . Flecha de pesca, corte transversal - oip (uso masculino) 
52. Armadilha de pesca - itsi' a (uso masculino) 

Instrumentos musicais (trabalho masculino~ 

53. Flauta de taquara - awawa (uso masculino) 
54. Flauta de osso - ya'wakan (uso do pajé) 
5S. Flauta de pan - yumia'o (uso masculino) 
S6. Flauta transversa de taquara - ireruyumi'a (uso masculino) 

Navegação (trabalho masculino) 

S1. Canoa de casca de jatobá - iat (uso familiar) 
58. Canoa monóxila - iat (uso familiar) 
S9. Remo - itatpiwoaP (uso familiar) 

KA Y ABl - DIVISÃO DE TRABALHO ARTESANAL POR SEXO 

Adornos corporais 
a) tecidos, fio de algodão 
b) outros materiais 

Uteruflio.r domésticos e de trabalho 
a) tecidos de algodão, cordoaria 
b) trançados, palha e tala 
c) cerâmica 
d) madeira e outros materiais 
e) armas • armadilha 

Instrumentos musicais 
Navegação 

fem. 

s 

2 

-
-
-

7 

masc. 

1 
11 

1 
9 

12 
8 

4 
3 

49 

fem./masc. 

1 

-
-

2 

-

3 

Total 

1 
12 

6 
9 
2 

14 
8 
4 
3 

S9 
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AP~NDICE III 

A CULTURA MATERIAL DOS 1NDIOS ASURIN1 

Adorno.J corporais 

a) Tecidos, fio de algodão (trabalho feminino) 

1. Faixa frontal - aky moawa (uso ~asculino) (tecido entre tecido) 
2. Faixa frontal - arawyva (uso masculino) (trabalho em crochê) 
3. Grinalda - tupa'y (uso feminino) (trabalho em crochê} 
4. Bandoleira usada a tiracolo - myryná (trabalho em crochê) (uso masculino) 
S . Cinto - koawawa (uso masculino) (tecido entretecido) 
6. Braçadeira - pynymbaia (uso masculino) (trabalho em crochê) 
7. Jarreteira - tupa'y muyryna (uso feminino, trab. em crochê) 
8. Tornozeleira - tapukurá muyryna (idem, idem) 

b) Outras matériaT-primas (trabalho masculino) 

9 . Pulseira (coco e plaquetas de osso de mutum) - maritá (uso feminino) 
10. Colar (contas de coco e de osso de mutum) - mombaka (uso! feminino) 
11 . Colar de contas de coquinho, osso de mutum e coco vermelho ( ivahy) 

mombaka (uso feminino cerimonial) 
12. Colar - molares e incisivos de macaco - mbuykyrirá (uso feminino) 
13. Colar - dC!,Dte canino de macaco e/ou imitação e/osso de anta - ka'iiíylia 

(uso feminino) 
14. Aro trançado - dzekiwitá (uso masculino) 
15. Tembetá - tembekwara (de osso de onça) (uso masculino) 
16. Brinco de madeira c/ encastoamento de dente de porco-do-mato - nambikã 

(uso masculino) 

Utensílios domésticos e de trabalho 

a) Trançados, tala e palha (trabalho masculino, exceto ''23", de ambos os sexos) 

17. Peneira oval - pyrypem (de talas de taquarinha) (uso feminino) . 
18 • Peneira oval e/ desenhos marchetados de tala de taquarinha - · py ry pem kwmsiara 

(idem, idem) 
19. Peneira redonda de talas de camaiuva - pyrypem (uso feminino) 
20. Cesto platiforme de diversos tamanhos de palha de babaçu - mbia'wa (uso 

feminino) . 
21. Abano - tapekwaP piá de palha de tucum (retangular) (uso ambos os sexos) 
22. Abano - tapekwaP piri de palha de tucum (pentagonal) (idem, idem) 
23 . Cesto estojiforme e/tampa (de talas de taquarinha, quadrangular) - mburiru 

( uao maaculino) 
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24. (Cesto estojif orme e/ tampa de palha de babaçu ovalado (patuá) patuaP (uso 

masculino) 
25. Cesto de base quadrangular, paneiroforme - pyreapara, de palha de babaçu 

(uso ambos os sexos) 
26. Cesto de base quadrangular, paneiroforme - mbaeruri e/ou arakyryndi de talas 

de taquarinha (uso ambos os sexos) 
27. Cesto-Cargueiro, tipo jamaxim, de palha de babaçu - manakutsinga (uso 

ambos os sexos) 
28. Cesto-Cargueiro, paneiroforme, de palha de babaçu, descartável - pyrywitsinga 

(uso ambos os sexos) 
Z9. Cesto de armazenamento, paneiroforme, de palha de babaçu - arakyryna (uso 

ambos os sexos) 
30. Esteira (cesto-platiforme) grande p/massa de mandioca de palha de babaçu 

- mbia'awa 

b) 

31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
• i • 

3"8. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 

e) 

Cerdmica (*) (trabalho feminino) 

Pote grande - y'h! awa (uso feminino) 
Pote pequeno - i"'' awí (uso feminino) 
Tigela - dzapepaí (uso feminino) 
Tigela - dzaendiwá (uso feminino) 
Tigela - dza' é (uso feminino) 
Tigela - dza' ei (uso feminino) 
Tigela - dr.aendlwaí (uso feminino) 
Pote p/ depósito' de água - dzapô 

I 

Pote, idem, variação da forma da peça dàzpô - dzaporyna 
Pote - (de variação restrita e atualmente pouco usado) - kawioi 
Pote, idem, variação do anterior - kawio apuá 
Pote - yhazorowa 
Pote - indazywá 
Pote - yAazowioho 
Panela - dza' ékuza 
Panela - pupiànekanawá: 
Tacho - dzapehe 
Panela - kumé 

Panela - dzapeparakyngi 

Cardaria e tecelagem, fio de algodão de tucum e de embira (trabalho feminino, 
exceto ''52", masculino) 

SO. Novelo de linha de algodão - enymba - para trabalhos de tecelagem em 
três cores: branco, verde , musgo e marrom (uso feminino) 

( *) - Informação de Regina Müller. Cf. Catálogo da Exposição Asuriní, 
FUNAI, Brasília, Dia do 1ndio, 1981. 
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51:-,": .. Novelo de . linha de algodão extra-.fino - enymba'í - para trabalhos de 
crochê e envoltórios de arco/flecha (uso fe1ninino e masculino) 

S2·., .. Corda P.ara arco de tucum e p/ pendurar rede de embira - · tupaima (USQ 

feminino e masculino) 
53. 
54. 

Tipóia,. tecido de algodão entretecido em tear vertical - tupaia ( usp feminino) 
Rede de dormir, tecido entretorcido em tear horizontal, carre.iras espaçadas -
tupaví (uso ambos os sexos) .. ... . ' . . ' 

55. Rede de dormir, tecido entretorcido 
- tupapetuna (uso an1bos os sexos) 

em tear horiz<;>ntal, carreiras . contínuas 

d) M adeira e outras matérias-primas (trabalho n1asculino, exceto "60", feminino) 

56 . Fuso .e/cabo· de m:ideira e tortual de brasilit - y'yma (a~tigame:1te o tortual 
era de pedra pouco resistente - (mb(llvrei ) ou de noz de tucum (t-ukumã) 

(uso feminino) 
57 . T ear horizontal p/confecção. de rede - não tem nome em Asuriní (uso 

feminino) 
58 . Tear vertical p/confecção de faixa frontal, cinto e tipóia - ivira dzuava 

59. Cuia de lagenária pirogravada - kwia e/ou kwoipy . Uso ambos os sexo~ 

60. Colher de· madeira - kwoipya' av.1a (uso feminino) 
61 . Banco para sentar - tendawa - uso ambos os sexos 
62 Cab3ça revestida de trançado de talas de taquarinha e/ ou de arumã para colocar 

óleo .. ~e. pa~~çu - .dzandiru (uso ambos os sexos) 
63 . Formão com cabo de madeira e den te de cotia na ponta - paratsy - ·- e 

antigamente -'e/ponta de peixe-cachorro. Respectivo amolador - itakipé (uso 
.. 

masculino) 
64. Sovel para fumar osso de mutum3, etc. - akutsiava (uso m::lsculino) 
65 . Machadinha e/ ponta de metal encabada para trabalhar osso de mutum, coco 

etc. (semelhante ao encabamento de m1chado de pedra) - dzi'i (uso masculino) 
66 . Agulha de cartilagem de jac:;mim para costurar pena de flecha - wiradzuf era 

(uso m~sculino) 

67. Agulha de crochê de osso de perna de mutun1 - dzoaka (uso feminino) 
68. Ralador. de raiz de paxiúba (pats( iwa) p/mandioca e milho. (uso ~eminino) 

' 
69. Pilão (mbyrá) e mão de pilão (uso feminino) 

d) Arn1as (trabalho masculino) 

7Ó : 

71 . 
71;. 

.. 

Arco de paxiuba ...:._ ywyripára (uso masculir.o) 
Arco de paxiuba cerimonial - y}vyripára puku:á (uso masculino) 
Flecha cerimonial e /ponta de osso lo:' go lavrado de veado uyveté (flecha 
verdadeira) usada e/o arco cerimonial (uso masculino) 

73. Flecha e/ponta de taboco lanceolada - uywa tauká (uso masculino) 
74'. Flecha e /. ponta de madeira branca em forquilha - uywa tapapa: a (uso mas, 

culino) ; 
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7S. Flecha c/ ponta de madeira e encastoamento de osso longo lavrado de porco
do-mato - uywa wivagí (uso maculino) 

76. Flecha c/ ponta de madeira e encastoamento de osso longo lavrado de guariba 
- uywa atsitsi (uso masculino) 

77. Flecha c/ ponta de madeira aguçada - uywa iwirawu'u (uso masculino) 
Navegação (introdução recente, trabalho masculino) 

78. Canoa (uso familiar) 
79 . Remo (uso familiar) 

Outros 

80. Escarificador para tatuagem - base de madeira lavrada, ponta de dente de 
cotia - dzpiava (uso masculino) 

81. Trombeta de ta boca - tu ré (uso masculino) 
(Machado de pedra encabado - paranadzi (em desuso) 

ASURINI - DIVISÃO DO TRABALHO ARTESANAL POR SEXO 

Adornos corporais fem. masc. fem. /masc. total 

a) tecidos, fio de algodão 

b) outras matérias-primas 

Uteruílios domésticos e de trabalho 

a) trançados, tala e palha 

b) cerãmica 

e) cordoaria ( al$odão, tucum, embira) 

tecelagem 

d) madeira e outras 

A.rma.r 

Navegação 

Outros 

matérias-primas 

8 

19 

5 

1 

-
33 

8 

13 

1 

13 

8 

2 

2 
47 

-

1 

-

-

-
1 

8 

8 

14 

19 

6 

14 

8 

2 

2 
81 
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AP~NDICE IV 

A CULTURA MATERIAL DOS 1NDIOS ARAWETJ! 

Indumentária e adornos corporais 

a) Tecidos e outros (trabalho feminino, exceto "11", "12", "13", "14") 

1. Saia-Cinta (tupã heté) (uso fem.) 
2. Saia (tupã'in) (uso fem.) 
3. Tipóia (ipotsi hã nehã, ou tupã ipotsinã, ou hadn moné hã) (uso fem.) 
4. Tubo-Lenço (dapité nehã ou datsi nehã) (uso fem.) 
S. Faixa frontal (apipikã) (uso principalmente masc.) 
6. Aro trançado (apipikã pynatyn) (uso masc.) 
7. Jarreteira (takurapy) (uso fem.) 

8. Tornozeleira (iwikatihã) (uso fem.) 
9. Pulseira (pã api) (uso masc.) 

10. Braçadeira (?) (uso masc.) 
11. Pente (tsiwã) (em desuso) 
12. Colar de sementes negras ( tsinã) (uso fem.) 

13. Colar infantil de sementes e coquinhos (dzaiu mor6i ?) 
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14. Brinco de sementes negras e flores de plumas (namikã) (uso masc. e fem.> 

b) Adornos plumários (trabalho e uso masculino, praticamente em desuso) 

IS. Aro trançado duplo p/ adorno plumário (arapetyn) 

16. Diadema horizontal, penas de arara (aranawa) 

17. Adorno plumário costal, penas de gavião (waiô) 

18. Colar-Apito c/ penas de gavião (kenehé) 

Utensílios domésticos e de trabalho 

a) Tecido - fio de algodão (trabalho feminino) 

19. Rede de dormir (ni'hã) (uso ambos os sexos) 

b) Trançado (talha e palha) (trabalho feminino, exceto "19", "22", masculino e 

.. 22". ambos os sexos) 
20. Abano para fogo de palha de babaçu (tapekuã) (uso ambos os sexos) 
21. Cesto-Cargueiro de palha de babaçu (pehi) (uso ambos os sexos) 
22. Cesto-Cargueiro de palha de babaçu, descartável (pehi heté) (uso ambos os 

sexos) 
23. Cesto estojiforme e/ tampa de palha de babaçu (paty'a) (uso masc;) 
24. Cesto vasiforme de palha de babaçu (ir6) (uso ambos os sexos) 
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25. Esteira de palha de babaçu (tupé) (uso ambos os sexos) 
26. Peneira de talas de taquarinha (iropem) (uso ambos os sexos) 

c) Madeira · e outras matérias-primas (trabalho masculino, exceto "28", "38", 
feminino) 

27. Ralador de raiz de paxiuba (patsi'i) (uso ambos os sexos) 
28. Cuia de lagenária (kui) (de introdução recente) e silvestre (murukuiíã) uso 

ambos os sexos) 
29. Pau de cavar (ii'dá) (uso ambos os sexos) 
30. Pilão (ano'y-) e mão de pilão (amira'i) (uso ambos os sexos) 
31. Colher de pau (ííapeken) (uso ambos os sexos) 
32. Formão c/ dente de cotia p/ alizar madeira (paratsy) e respectivo amolador 

(tapaitsé) (uso masc.) 
33. Fuso (e'in) (uso fem.) 
34. Cocho de bainha da folha de babaçu (alongado) (ipé heté) (uso ambos os 

sexos) 
35. Cocho de bainha da folha do açaí (arredondado) ( ipé ararã) (uso ambos 

os sexos) 
36. Sovela (perfurador) de osso de macaco (atsitsikin) (uso masc.) 
37. Tear de pecíolo da folha do babaçu (pehemé) (uso fem.) 
38. Linha de algodão (nymbá) (uso fem. e masc.) 
39. Corda de caroá (krawã) (uso fem. e masc.) 
40. Armadilha de pesca (hará) (uso masc.) 

d) Cerâmica (trabalho feminino) 

41. Pote grande para água (iiía'ein oh6) (uso ambos os sexos) 
42. Pote de tamanho médio (iíia' ein idzivã meé, ou ipí' ipí) (idem) 
43. Tacho p/ torrar grãos de milho e farinha de mandioca (iíape'ein môní) (idem) 
44. Panela para cozinhar (iíape'ein) (idem) 

e) Armas (trabalho e uso masculino) 

45. Arco de pau d'arco (irapã) 
46. Flecha c/ ponta de taquara lanceolada (o''í) ponta (taakun) 
47. Flecha c/ ponta de madeira c/ farpas naturais p/ caça pequena (o'í ivisí'í) 

48. Flecha c/ ponta de madeira encastoada c/ perfurador de osso de macaco 
guariba (o'í atsitsikin) (p/ caça grande) 

49. Flecha e/ ponta de madeira encastoada c/ perfurador de osso de porco-do-mato 
( o'í todza'y) 

Outros (trabalho masculino, exceto ''50", de ambos os sexos) 
SO. Maracá (araí) (uso masc.) 
S 1. Machado de pedra encabado (dzi heté) (em desuso) 
52. Pau p/ fazer fogo (tataí) de urucu silvestre (em desuso) 
53. Agulha de crochê de osso de guariba (?) (uso fem.) 
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ARA WBT.e - DIVISÃO DO TRABALHO ARTESANAL POR SEXO 

fcm . masc. fem ./masc Total 

Indumentária e adornos corporais 
a) Tecidos, fio de algodão; 9 9 

trançado, tala 1 1 

b) Outras matérias-primas 4 4 

e) Plumária 4 4 

Utensílios domésticos e de trabalho 
a) Tecido, fio de algodão 1 1 

b) Trançado, palha e tala 4 2 1 7 

e) Madeira e outras matérias-primas 2 12 14 

d) Cerâmica 4 4 

Armas s s 
Outros 3 1 4 

21 30 2 SJ 

I 

·~ . . 
... +., .. 1 ,, . . 
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Fig. 1 Tecido torcido 

Berta G . Ribeiro 

compacto e tecido 
Burgos . 

torcido espeçado . Desenho de Rodolfo 

, 

I 

Fig . 2 Tecido sarjado com padrão de losangos . Desenho de Rodolfo Burgos 
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Fig. 3 Esquema de tear para a manufatura de rede . lndios das Guianas. A travessa 
(urdideira auxiliar) /(h) em que são enlaçados os fios da urdidura é retirada depois 
da rede pronta. Neste diagrama, a representa as laçadas de uma extremidade da 
rede; b, de extremidade oposta . Redesenhado segundo Rotb, 1824, fig. 199, por 

Rodolfo Burgos. 

Foto 1 - Di'katu tecendo uma rede sentada na mesma. Foto B. G. Ribeiro, agosto 
agosto 1977, maloca de Tsiravé, PIX . 



Foto 2 - Arapaí tecendo rede tu papetu11a ( tecido entretecido compacto) . Com
pare-se com foto 1. Ind . Asurini, igarapé Ipiaçava, abril 1981 . 

Foto 3 - Tipóia Kaya bí coletada em 1915 por Pyrineus de Souza, da Comissão 
Rondon (Museu N acional nº 14. 132) T ecido entreto rcido espaçado Torção em 
''S'' . 



.... . ,. r.• .. 

Foto 4 - Tear retangu la r ( tipo aruak ou amazônico) em que as camadas frontais 
e costais da urdidura são entremeadas juntas por torção da tram a . Ind . Kayabí, 

P . 1. D iauarum. A pud Leopoldo da Bélgica ( 1967 ) . 

Foto 5 - I nício de 1nontagem de urdidura 
didúra superior é mais grossa que a inferior. 

na parede da casa . I nd . Kayabi , P . 

em tear vert ical . A barra ou ur
Os postes verticais estão encostados 
I . Diauan.un , PIX, dez. 1980 . 



Foto Sa - Kupe'yy montando a urdidura para tecer rede de dormir. Observe-se 
o modo como é usada a urdidura auxiliar: constituída de uma vara mais fina. 
nela são passadas as laçadas que, depois de terminada a rede, constituirão os pu-

nhos. lnd. Kayabi, PI.X, dez. 1980. 

Foto 6 - Tsiuiía tecendo rede: entretecido sarjado com fio de algodão de trêa 
cores: branco, negro e amarelo-mostarda. índios J urúna, PIX, dez. 1980. 



Foto 7 - Daiadumã tecendo tipóia em tear amazônico. Repare-se o modo de 
separar os fios da urdidura para a elaboração do desenho e detalhes do tear. lnd. 

Jurúna, PIX, dez. 1980 . 

Foto 8 - Pente (nandá indakahá) para bater a trama, talhando em pau d'arco. 
lnd. Jurúna, aldeia r. Manitsauá Missu, PIX, dez. 1980. 



Foto 9 - Início de tecedura de rede (taitã). No chão, um pente idêntico ao dos 
índios Jurúna e um separador de haste de flecha. Ind. Kayabi, P. I. Diauaruin, 

PIX, dez. 1980. 

Foto 10 - O padrão inimoetá - listas paralelas curtas 
sentido diagonal - na ornamentação da borduna . Ind . 

contrapostas a longas ~,em 
Kayabi, PIX, dez. 1980. 



Foto 11 - Compare-se com foto 9. O mesmo padrão chamado yarukã ("costela 
de homem ou de bicho" ) ou ipirã, quando aplicado na tecelagem. Iod . Kayabi, 

rede MN 40 . 079. 

Foto 12 - lndio Kayabi tecendo uma tipóia em tear tipo amazôoico. Foto Eduar
do Galvão, P. 1. Diauarurn, 1967. 
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Foto 12a - Detalhe do padrão: semelhante a yowiteran <sem significado explicito), 
do elenco de trançados dos índios Kayabi. Foto Eduardo Galvão, PI.X, 1967 

Foto 13 O mais belo e complexo padrão de pintura corporal (epaky pakea kir!) 
desenhado com tinta de genipapo ( Genipa americana) em papel pela melhor artista 
Jurúna, Hin, mulher do capitão Bisaká. Aldeia r. Manitsauá Missu, PI.X, dez. 1980. 



Foto 14 - O mesmo 

Tecelãs tupi 

padrão elaborado por 
Jurúna, PIX, dez. 

Daká na 
1980. 
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tip6ia MN 40. 071. lndios 

Foto IS - lndia jurúna usando saia. Fotografada por Eduardo Galvão em 1950 . 
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Foto 16 - Cobertor jurúna . Aldeia M anitsauá Missu, dez. 1980 



índia Foto 17 - Mbatuia, 
hona (boca preta) e, no 

Ao fundo, a = tembekwa) 

. , 
asunn1, 
corpo, 

Tecelãs tupi 

15 anos, envergando no rosto a pintura 
tembekwara ropitá (relativo ao adorno 

397 

dzuru 
labial 

casa grande, aketé (casa verdadeira) lgarapé lpiaçava. 

' 
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Foto 18 - Temerosas de serem fotografadas, mulheres araweté escondem o rosto . 
Note-se o uso da vestimenta feminina : saia (tupãi), tipóia (ipotsi hã nehã), lenço 
(datsi nehã). A cinta (tupã heté = roupa verdadeira) está oculta sob a saia . 
Dessas duas peças a mulher adulta araweté nunca se separa. lgarapé lpixuna, junho, 

1981. 



Foto 19 - Rede (ni'hã) montada em tear com urdidura na horizontal (pehemé) 
dos Asurini . lnd Tecido torcido de da rede tupaví 

maio 1981. 
carreiras espeçadas, como o 

Araweté, igarapé lpixuna, 

Foto 20 - Rede feita segundo a técnica de entre torcido 
fio descontínuo. lndios Kayabí, P . 1. Diauarum, 

compacto com trama 
PIX, dez. 1980 . 

de 
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Foto 21 - Rede feita segundo a técnica de entretorcido compacto com trama de 
fio contínuo e desenho de listas. Comparar com foto 20. 1ndios Asurini, P. 1. 

Koatinemo, abril, 1981. 

Foto 22 - Bepcví tecendo um cinto (koa'awa) em tear tipo amazônico com 
separadores que servem ao mesmo tempo de batedor para compactar a trama. 

lnd . Asurini, igarapé lpiaçava, abril, 1981. 
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Foto 23 - Raiô tecendo faixa frontal (apipikã). Em vez de tear, a tecelã su
jeita a urdidura com o pé e a mão esquerda, a fim de sujeitá-la. A trama é pas

sada a mão, sem lançadeirá. Ind. Araweté, ig. lpixuna, maio 1981. 

Foto 24 - Agulhas de crochê de tíbia de mutum ( Crar sp.) lndios Asurini. 
(Dzoaka = desenho, em asurini). 
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Foto 25 - Tecendo uma tornozeleira com agulha de croché de metal 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
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