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1. PLANTIO EXPERIMENTAL DE MUDAS DE ARUMÃ
Organização do relatório e análise de dados: Kátia Yukari Ono
Período: Setembro 2004 a Maio de 2006
Fizemos a coleta de mudas de Uruyp lá na Terra Indígena
Kururuzinho para ser levado para a Aldeia Tuiararé no Parque
Indígena do Xingu no Mato Grosso.
As plantas que foram trazidas de lá vieram de uma área que
fica a uma meia hora rio abaixo da aldeia Kururuzinho, seguindo no
mesmo rio Teles Pires. Na terra indígena Kururuzinho várias espécies
de arumã se desenvolvem nas várzeas do Rio Teles Pires que faz
parte da Bacia do rio Juruena. Na área de coleta das mudas a altura
média das árvores da floresta da floresta tinham pelo menos 20 m
com a presença de muitas palmeiras: Paxiúba, açaí, buriti e
patauá(pinawaoo). O arumã foi coletado de uma área alagadiça, num
vale da terra firme, que no mês de agosto também estava alagada.
Segundo os moradores de lá mesmo no período da cheia o grau de
encharcamento é parecido.
A coleta consistiu na retirada de touceiras inteiras, conforme as
touceiras eram encontradas, cavávamos com uma “cavadeira de uma
faca” tentando retirar as touceiras para preservar as raízes e brotos,
com uma quantidade grande de substrato original. Esses materiais
foram colocados em sacos grandes de mais de 10 litros. Nesses
foram feitos pequenos furos para as raízes não ficarem sufocadas.
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Esses materiais foram transportados de barco até a aldeia onde
ficaram acondicionados na sombra de uma árvore durante dois dias e
eram regados pelos agentes de manejo duas vezes por dia. De lá
fomos até a cidade de Alta Floresta e depois para o Xingu. Essas
mudas viajaram pelo menos por 4 dias até serem plantados na Aldeia
Tuiararé.
Essa parte do trabalho foi executada pelos agentes de Manejo
Pirapy Kaiabi, Kuaywu Kaibi e Tamakari Kaiabi.
Na aldeia foi feita uma reunião com a comunidade onde
estavam presentes alguns dos velhos que vieram do Pará da região
de onde vieram as mudas. Lá houve uma discussão para decidir o
melhor lugar e o melhor jeito de plantar.
O lugar que a comunidade decidiu plantar é na margem de um
córrego,

que é bem úmido, onde há bastante banana-brava e

também o uruyp do Xingu. Além disso é bem próximo da aldeia.
Como a comunidade falou- é o lugar perto da aldeia mais parecido

com o ecossistema onde o Uruyp mora lá no Pará e além disso existe
o uruyp daqui do Xingu que gosta desse lugar então talvez seja o
melhor lugar para plantar.
Outra decisão foi a de plantar as touceiras inteiras sem fazer a
divisão por rizoma individual. A idéia era a de deixá-las se
fortalecendo para depois fazer uma divisão.
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Sendo assim, foram plantadas 24 mudas de duas espécies
encontradas no mesmo ambiente no Pará . Uruyp piremi e Uruyp
woo. Destas, 21 foram de uruyp piremi e 3 de uruyp woo. No plantio
fizemos as medidas de diâmetro e altura do primeiro nó. Como as
plantas foram cortadas na altura do primeiro nó, nào foram feitas as
outras medidas do talo principal. Além desses dados também foram
anotados o número de talos vivos e de talos mortos. É importante
lembrar que esse plantio foi feito em Setembro de 2004, no começo
da época das chuvas.
Durante 1 ano e 8 meses foram feitas três visitas de
monitoramento

para

verificar

como

as

plantas

estavam

se

desenvolvendo naquele ambiente. Forma feitas duas visitas em 2005,
uma em abril e outra em setembro. A outra foi em maio de 2006.
Os dois monitoramentos de 2005 foram feitos pelo Tamakari
Kaiabi com assessoria de técnico do ISA (Kátia Ono) e no segundo
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monitoramento desse mesmo ano o Coordenador do projeto
Jowosipep Kaiabi(Aturi) também participou.
A última

visita foi feita com a participação de Tarei Kaiabi

agente de saúde da aldeia Tuiararé fazendo as medidas e com a
presença de muitas pessoas da aldeia junto com o coordenador do
projeto.
No período do primeiro semestre de monitoramento verificamos
duas touceiras mortas sendo que uma delas já se apresentava bem
fraca na época do plantio. As duas plantas mortas eram do tipo
piremi.
Entre o primeiro e o segundo semestre de 2005 morreram mais
três touceiras. Por fim no início do ano de 2006 no monitoramento
feito em maio logo após o início da vazante, verificamos mais duas
touceiras mortas. Sendo assim ao longo de 1 um ano e 8 meses
morreram 8 touceiras morreram e restaram 16 touceiras vivas, o que
significa aproximadamente 67% de toda plantação. Assim a maioria
morreu no primeiro ano desde o plantio.
Além disso tivemos que mudar as muitas plaquetas dos talos
onde estavam no ano do plantio para outros, pois alguns talos já
tinham morrido. Foram 5 casos no primeiro semestre e mais 4 no
segundo monitoramento.
Isso mostra que o número de talos vivos diminuiu muito no
primeiro ano e só agora nesse ano é que está começando a
aumentar novamente.
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Como já foi relatado nos trabalhos de pesquisa feitos antes, o
pessoal contou que os talos que são cortados, quase sempre morrem
e nascem outros em seu lugar. Então esse é um comportamento
normal da planta.
Assim nos primeiros monitoramentos haviam muitos talos
mortos e agora no ultimo monitoramento diminuiu muito.
A altura do primeiro nó, na maioria dos casos se apresentou
com uma diminuição nas medidas, talvez porque em nove das
plantas as plaquetas foram trocadas de talos. Em 9 casos depois do
primeiro ano essa distância de comprimento do primeiro nó começou
a aumentar. As outras ficaram quase iguais.
O comprimento do primeiro gomo no último ano aumentou
também na maioria das plantas e algumas plantas parecem que
ficaram iguais.
Assim a altura de 12 plantas só aumentaram de um ano para
o outro.

2 diminuíram depois aumentaram. E 3 tiveram um

comportamento estranho de aumentar e depois diminuir. Talvez na
hora de preencher as fichas houve algum erro que pode acontecer.
Em uma análise simples os resultados das medidas mostram
que as plantas sofreram mais no começo do plantio e a maioria
morreu nessa fase. Na ultima fase de chuva parece que as plantas
que sobreviveram ficaram mais fortes e sadias com ramas novas com
cor forte e viçosa.
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Jowosipep nas visitas que ele fez junto, observou que as
plantas que estão mais iluminadas com menos sombra estão mais
bonitas, cresceram bem.
As plantas que ficaram na “ilha” em um lugar que o córrego
cobre de água quando é época de chuva, as plantas ficaram bem
bonitas e mais altas que as outras.
Talvez o próximo plantio tenha que seguir essas condições.
Onde existem ambientes mais abertos com um pouco de luz, mas
com umidade boa.
Pode ser que se houvesse algum tipo de manejo como podar
alguma planta que impede a passagem de luz nas mudas possa
ajudar o crescimento de algumas plantas.
2. CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA NA ALDEIA
TUIARARÉ
No mês de julho de 2006, foi construída a Casa da Cultura
com a participação dos seguintes homens:
Aturi Kaiabi, Aramut Kaiabi, Jamanary Kaiabi, Tamakari
Kaiabi, Apurinã Kaiabi, Sirawejup Kaiabi, Ju’ikang Kaiabi,
Jurikang, Mai’ri Kaiabi, Jywa Kaiabi, Yarowy Kaiabi, Juruky’a
Kaiabi Jepyk Kaiabi e Kanira Kaiabi, Tu’ã Kaiabi e Puru’i
Kaiabi.
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O trabalho foi muito difícil e pesado, e os materiais foram
transportados de longe por barco. Conseguimos terminar o
trabalho no dia 15 de agosto de 2006.
3. OFICINA DE ELABORAÇÃO DE MATERIAIS
DIDÁTICOS NA ALDEIA TUIARARÉ
Dando continuidade às atividades programadas no Projeto
Kaiabi Araa para o ano de 2006, a quarta oficina do Projeto foi
realizada na Aldeia Tuiararé, entre 22 e 27 de agosto. O objetivo
central desta oficina, de forma diferente das anteriores, foi de revisar
e elaborar dois livros educativos, um sobre a cestaria e o outro sobre
a tecelagem Kaiabi.
Participaram da oficina professores indígenas convidados,
idosos e idosas para orientar o trabalho e alunos e alunas da Aldeia
Tuiararé e de outras aldeias do Parque do Xingu. Como assessoras,
participaram Simone Athayde da Universidade da Flórida e do ISA e
Angelise Pimenta do ISA.
As principais atividades desenvolvidas na oficina foram:
1) Revisão e continuidade da elaboração de dois livros
educacionais sobre cestaria e tecelagem Kaiabi:
- Revisão das histórias e mitos sobre a origem da cestaria dos
Kaiabi, com participação dos professores indígenas e orientação
dos mais velhos;
- Elaboração de textos na língua materna e na língua portuguesa
para os livros;
- Elaboração de desenhos pelos alunos;
- Realização de entrevista e mesa redonda com as mulheres mais
velhas, que contaram a história da tecelagem Kaiabi;
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- Foi feito um levantamento completo de outros objetos que fazem
parte da cestaria e da tecelagem Kaiabi, além das peneiras
desenhadas e das redes;
- Os alunos e professores fizeram textos e desenhos explicando as
etapas de confecção da peneira pintada e também da peneira
desenhada;
- Os alunos fizeram textos e desenhos sobre os recursos naturais
utilizados na cestaria e na tecelagem Kaiabi.
2) A comunidade assistiu o vídeo do projeto e fez comentários e
sugestões para a versão final.
3) Os alunos prepararam uma exposição na escola, com os
objetos que foram produzidos nas oficinas de 2004 e 2005 do
projeto: peneiras desenhadas, redes, tipóias, bolsas e outros
tipos de cestos. Os alunos aprenderam a elaborar etiquetas
para as peças do artesanato.
4) Houve visita de dois professores Yanomami na aldeia, que
estavam no Parque do Xingu fazendo intercâmbio cultural com
outros povos.
5) Houve visita ao plantio de arumã, para ver como as mudas
trazidas da Aldeia Kururuzinho no Pará em 2004 estão se
desenvolvendo.
6) Houve planejamento da reunião de avaliação do projeto
marcada para novembro de 2006.
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Diário da Oficina
22/08
A Oficina iniciou com falas de apresentação da proposta e
trabalho de organização para a realização da mesma.
Simone Athayde, a pedido do Cacique e Professor Aturi
(Jowasipep) Kaiabi, iniciou sua fala fazendo uma breve retrospectiva
do “Projeto Resgate Cultural da Cestaria e Tecelagem Kaiabi no
Parque Indígena do Xingu e na Terra Indígena Kururuzinho”.
Informou que esta IV Oficina tem como objetivo concluir o livro de
registro desta cultura material tão importante ao Povo Kaiabi.
Contou sobre as visitas realizadas aos Museus de São Paulo,
Berlim, Rio de Janeiro e Brasília com o intuito de identificar acervos
da cultura Kaiabi, que atualmente está planejado visita ao Museu de
Goiânia.
Retomou que desde 1999 esta idéia do registro vem sendo
construída. E agora o momento é o de preparar este livro para a
publicação. É importante que todos digam como querem este livro.
Ele pode ser usado nas escolas indígenas, mas também, como uma
maneira de divulgar a cultura kaiabi para outros povos. A Assessoria
tem o papel de apoiar vocês nesta organização. Temos que
desenvolver mais a parte de tecelagem e talvez ampliar, como um
catálogo, não só as peneiras desenhadas mas, toda cestaria kaiabi.
Esta é uma oficina para fazer o livro. Também, vamos apresentar o
vídeo sobre o Projeto e vocês poderão fazer sugestões de melhorias.
O Cacique pediu que eu, Angelise me apresentasse.
Angelise: Apresentei-me dizendo ter iniciado meus trabalhos no
ISA, junto ao Projeto de Educação, como Assessora, desenvolvendo
minhas atividades com os Kĩsêdjê. Que o Projeto de Educação, neste
semestre, planejou aproximação de algumas escolas do Povo Kaiabi
para saber como estão e como poderemos dar continuidade ao apoio
às mesmas. Dentro desta perspectiva, estava acompanhando Simone
nesta Oficina dando início as minhas atividades junto a este Povo.
Agradeci o acolhimento da Aldeia Tuiararé e coloquei-me a
disposição para o desenvolvimento dos trabalhos.
Professor Pikuruk: Fez sua apresentação dizendo achar uma
boa idéia este livro sobre peneiras, cestarias e tecelagens. Mas,
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ressaltou a necessidade de se pensar como trabalhar ele em sala de
aula. Isto é novo, me parece que vai ser demorado e que não é fácil.
Como trabalhar a teoria se a criança indígena não aprendem
escrevendo e sim observando? Temos que pensar como desenvolver
estes trabalhos com os livros em sala de aula, para além da prática.
Este é um momento após o contato: pegamos o que vem de fora
como importante e as vezes deixamos o que nos é próprio. Acho que
temos que envolver o professor, a comunidade e o historiador. Hoje
vencemos algumas lutas, trouxemos as escolas para nossas aldeias,
hoje temos nossa Escola Central. Não é um assunto que vai terminar
com esta oficina, é um trabalho mais demorado. É bom isto ficar
claro para a comunidade, pois muitas vezes não explicamos bem as
nossas idéias e elas acham que é mais rápido. Acha que a oficina vai
ser boa, tem muita gente que pode contribuir. O cacique perguntou a
ele qual a importância dos museus. O Professor pediu licença e
respondeu na língua.
Professor Awasiu: Primeira vez que está participando. Acha
muito importante esta ação para sua comunidade. Importante pensar
neste livro. Se é para a escola? Se é para vender? Os museus são
importantes. Se vamos fazer uma apresentação, um intercâmbio. Já
vi algumas peneiras que foram perdidas. Importante a participação
dos velhos. Ainda não percebi como o livro vai ser usado. Vamos
vender? Quero que a gente publique bem bonito. Precisamos saber a
opinião de todos, principalmente dos velhos.
Professor Sirakup: Agradecer primeiramente ao meu tio Aturi
por me convidar. É a primeira vez que vou freqüentar este curso.
Gostei de conhecer a Angelise, eu sou da Aldeia Capivara.
Importante também conhecer os parentes. Acho importante este
curso, pensarmos para não perdermos nossos recursos. Vale a pena
este Projeto do meu tio, resgatar algumas coisas. Sempre vinha
pensando se eu poderia participar, vamos ver mais para a frente
depois que o curso terminar.
Professor Sirawan: Primeiramente agradecer a organização.
Primeiramente Simone, Nosso Presidente e nossa professora
Angelise. Pela primeira vez fui convidado e é com muito prazer que
venho. Temos que avaliar nosso Projeto e a continuidade de nossos
trabalhos. Nós também temos o Projeto de Resgate, o que muda um
pouco é o financiamento. Quando do Curso do Magistério, todos os
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professores tinham suas pesquisas. Parabenizo o Aturi que conseguiu
juntar várias pessoas para apoiar sua idéia. A comunidade foi
crescendo com criatividade, vem aumentando o conhecimento de
sua comunidade. Para mim não tem problema que toda a
comunidade não esteja presente o importante é que aconteça em
algum lugar kaiabi. Acho que devemos encaminhar uma carta aos
Museus para tentarmos recursos e apoio. Já temos uma associação.
A própria publicação e venda pode também gerar dinheiro que nos
ajude.
Planejamento das atividades da Oficina:
23/08 (Quarta-feira): Revisão do Livro; levantamento de textos
sobre tecelagem e cestaria / textos na língua; Divisão dos grupos;
reunir os itens da cestaria que existem na aldeia para serem
fotografados; a noite rever o vídeo e pegar as sugestões de
melhorias
24/08 (Quinta-feira): Entrevistas gravadas com os mais velhos
sobre as histórias; Textos na língua e desenhos
25/08 (Sexta-feira): Proposta para o Museu da Suíça; Textos na
Língua e Desenhos;
26/08 (Sábado): Visita ao Plantio de Arumã pela manhã;
Organização da recepção dos professores Yanomamis; Textos na
Língua e Desenhos; Conversar sobro o Prêmio.
27/08 (Domingo): Preparação da avaliação do Projeto PDPI;
Apresentação da Pesquisa de Simone; Exposição dos Trabalhos e
Avaliação da Oficina.
Na parte da tarde, iniciamos o levantamento dos itens da
cestaria e da tecelagem Kaiabi com os alunos e outros participantes.
Fizemos uma tabela no quadro-negro, e cada participante foi
ajudando a completar a tabela com as informações sobre a cestaria e
tecelagem. Enquanto isso, pedimos a alguns mais idosos que
estavam participando da oficina para que eles fizessem alguns cestos
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para os alunos verem. Então, Karauu e Tuim começaram este
trabalho trançando alguns cestos para os alunos acompanharem.
Karauu fez um tipo de cesto (Yrufuku) que quase ninguém conhecia,
parece que há muito tempo que não era mais feito este cesto. Tuim
fez uma peneira grande de broto de folha de tucum.
De noite, a comunidade assistiu a segunda versão do vídeo
Kaiabi Araa, fazendo comentários e sugestões para a sua correção.
De modo geral, todos gostaram do vídeo, e as sugestões foram
anotadas para serem encaminhadas aos cinegrafistas da Al Tiro.
23/08
Continuamos fazendo o levantamento dos itens da cestaria e da
tecelagem Kaiabi. Em seguida, iniciamos a revisão do livro e foi
colocado para o grupo a seguinte questão: Acham interessante
termos as histórias do Arumã e a da Peneira também em língua
indígena? O grupo avaliou ser importante esta iniciativa. Retomaram
as histórias que compunham a Versão Preliminar do livro e o
Relatório do Manejo de Arumã.
O Cacique Jowosipep ficou de trazer sua pesquisa para
contribuir no resgate cultural destas histórias. Também alguns
orientadores e historiadores ficaram de trançarem cestos
demonstrativos, hoje não muito conhecidos, de fibras de fácil acesso
na aldeia no decorrer das atividades da Oficina.
CONFECÇÃO DE CESTOS DEMONSTRATIVOS:
● Karauu: Yrũfuku (23/08 tarde) PRIMEIRA VEZ
● Chico:Yrupejuap (23/08 tarde)
● Tuim: Yrupejuap (24/8 manhã)
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Levantamento dos itens da cestaria Kaiabi.
NOME DO OBJETO
Tapekwap / abanador

Tamakari
Cilíndrico

/

QUEM FAZ
Homens

Cesto Homens

RECURSOS
NATURAIS

USOS

Juap / Broto de Tucum;
'Ypo / Cipó; Inimo /
Barbante; Amyneju /
Algodão

Mulheres usam para
abanar o fogo e virar o
beiju; Homens usam
para abanar e os Pajés
usam para rezar e
espantar
espíritos
maus.

Juap / Broto de Tucum; Mulher guarda objetos
'Ypo / Cipó; Amyneju / pequenos.
Algodão;
Juy'Wi
/
Agulha de Palito de
Palha

Muap / Borduna

Homens

Tukumã / Tucum; Yp
Pau;
Pino'Wa
Bacaba;
Uruyp
Arumã;
Amyneju
Algodão; Jemore'Yp
Jequitibá; Ywyjupe
Tinta

/ Guerrear, Dançar nas
/ festas, caçar.
/
/
/
/

Myayta / Maiaco

Homens

'Ypo / Cipó; Ywit / Mulheres e Homens
Embira
usam para carregar
produtos da roça, rede,
caça, frutas, peixes
moqueados.

Paneyrũ / Paneiro

Homens

Ameywit / Imbé

Mulheres e Homens
usam para carregar
produtos da roça, rede,
caça, frutas, peixes
moqueados.

Yrũokote'em / Bolsinha Homens
de Palha de Tucum

Juap / Broto de Tucum Fazem simpatias para
o mudo e carregar
coisas miúdas.

Panakũawet / Cesto

Homens

Pinop / Palha de Inajá

Carregar caça e fruta.

Yrupewai / Peneira

Homens

Uruyp / Arumã

Pajé usa para rezar e
trazer a alma dos
doentes.

Tapekwajowai
Abanador
de
Cabos

/ Homens
Dois

Wuy'wa / Cana Brava; Mulheres usam para
Inimo
/
Barbante; tampar alimentos e
Juy'Wi / Agulha
abanar fogo.

Kangytaryta / Armação Homens
para Cocar

Uruyp
/
Arumã; Para
armação
de
Amyneju / Algodão
cocar. Usado para
enfeitar em festas e
cerimoniais.
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NOME DO OBJETO
Arapi /
Flecha

Enfeite

Pinosing / Esteira

QUEM FAZ

da Homens
Homens

RECURSOS
NATURAIS

USOS

Inimo
/
Barbante; Caçar.
Juy'Wi / Agulha
Pinop / Palha de Inajá

Fazer Cerâmica.

Yrupemeauu / Peneira Homens
de Malha Grossa

Uruyp / Arumã; 'Ypo / Mulheres coam massa
Cipó;
Amyneju
/ de mandioca, Pajés
Algodão
usam
para
tirar
espíritos maus.

Yrupemeai'i / Peneira Homens
de Malha Fina

Uruyp / Arumã; 'Ypo / Coar líquidos, massa
Cipó;
Amyneju
/ de mandioca e milho.
Algodão

Panakũ

Pokop / Banana Brava; Carregar
Uruyp / Arumã; 'Ypo / comida.
Cipó;
Amyneju
/
Algodão

Homens

rede

e

Yrũpe Juap / Peneira Homens
de Tucum

Juap / Palha de Tucum Guardar algodão, fuso,
barro.

Araa
/
Desenhada

Uruyp
/
Arumã;
Amyneju / Algodão;
'Ypo / Cipó; Jemore'yp
/ Tinta de Jequitibá

Yrũfuku
Comprido

Peneira Homens

/

Cesto Homens

Usam
para
fiar
algodão,
guardar
barbante e bola de
barro.

Juap / Broto de Tucum Mulheres usam para
guardar objeto.

Juyp Munuwi Yrũ / Homens
Cesto para guardar
amendoim

Juy'wi Ywit / Talo de Mulheres e
Inajá
usam para
amendoim.

Yrupefuku
oblonga

Peneira Homens

Uruyp / Arumã; 'Ypo / Para
preparar
os
Cipó;
Ameneju
/ alimentos;
pegar
Algodão;
peixinhos na pescaria.

Jesi'a / Armadilha para Homens
Peixes

Juy'wi / Talo de Inajá; Armadilha para pegar
Ywit / Embira; 'Ypo / peixe.
Cipó;

/
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Homens
guardar

Levantamento dos itens da tecelagem Kaiabi.
NOME DO OBJETO
-Tupai / Tipóia

QUEM FAZ
Mulheres

RECURSOS
NATURAIS

USOS

Amyneju / Algodão; Mulheres usam para
Ywewujyp / Madeira; carregar crianças.
Ywit / Embira

-Taityrete / Rede de Mulheres
Casal

Amyneju
/Algodão; Para deitar
Ywewujup / Madeira;
Ywit / Embira

-Tepyrũ / Bolsa

Mulheres

Amyneju / Algodão; Serve para carregar
Kawĩ Pywuap / Colher objetos miúdos.
de Pau

-E'ym/fuso

Homens

Yrip
/
Siriva; Mulheres usam para
Jowosipewa Py'Afet / fiar algodão.
Casco de Tracajá

-Taityjewak /
desenhadas

Redes Mulheres e Homens

Amyneju
/Algodão; Para deitar homens e
Ywewujup / Madeira; mulheres.
Ywit / Embira

-Taity Pypykap / Pente Homens
para Tecelagem

Ypirangi / Madeira
Pororogi' yp / madeira

Usam para fazer trama
da rede e tipóia.

-Ku'afaap/cinto

Mulheres e Homens

Amyneju / Algodão; Homens
Tapi'ira Pyãpẽmet / festas
Unha de Anta; Y'wa
Pefet / Casca de
Semente de Castanha

-Tupaam/corda

Homens

Ywit / Embira; Ama'yp / Usam
Tipo de Embira.
rede.

-Awanifu'am/peruca

Homens

Wyraap /Penas
aves;
Amenaju
algodão;

-Taity Retykap

Homens

-Taity Jepẽ

Mulher

usam

para

para

amarrar

de Enfeitar Homens para
/ as festas.
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Depois de finalizado o levantamento dos itens da cestaria e da
tecelagem, cada aluno escolheu um objeto para trabalhar: escrever
um pequeno texto sobre aquele objeto na língua indígena e fazer um
desenho acompanhando o texto. Segue abaixo as escolhas feitas:
Araa / Peneira Desenhada - Purũ
Arapi / Enfeite da Flecha - Pikuruk
Juyp Munuwi Yrũ / Cesto para guardar amendoim - Kane
Kangytaryta / Armação para Cocar - Awasiu
Muap / Borduna - Jamanary
Myayta / Maiaco - Tare'i
Panakũ - Mairosing
Panakũawet / Cesto - Jawarete
Paneyrũ / Paneiro - Sirawan
Pinosing / Esteira – Juruky'a - Juru
Tamakari / Cesto Cilíndrico - Morea'at
Tapekwajowai / Abanador de Dois Cabos - Aype
Tapekwap / abanador - Kwaryp
Yrũfuku / Cesto Comprido Yrũokote'em / Bolsinha de Palha de Tucum - Jowosipep
Yrũpe Juap / Peneira de Palha de Tucum - Tamakari
Yrupefuku / Peneira oblonga
Yrupemeai'i / Peneira de Malha Fina - Wyrawat
Yrupemeauu / Peneira de Malha Grossa - Matarekatu
Yrupewai / Peneira - Popo
Simultâneamente foi sendo trabalhado o texto sobre as
histórias tradicionais. O Cacique trouxe sua monografia “A Cestaria e
Tecelagem Kaiabi” desenvolvida no 3º Índígena – Licenciatura em
Línguas, Artes e Literatura – UNEMAT - Barra do Bugres – MT/2006.
Foi realizada a leitura do Cap. I – Arumã e a História do Povo
Kaiabi. Durante a mesma o Cacique e Professor Jowosipep,
Orientador Tuim Kaiabi e o Historiador Xupé analisavam seu
conteúdo tendo sido acompanhados pela escuta atenta da
Orientadora
Wisio Kaiabi e a Coordenadora do Projeto de
Tecelagem, Mytang Kaiabi.
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Nesta tarde o Velho Professor de Artesanato Karauu iniciou a
confecção da cestaria de nome Yrũfuku, muitos presentes
testemunharam pela primeira vez sua elaboração. Também o
Orientador Mo'yt, também conhecido como Chico iniciou a cestaria de
nome Yrupejuap.
24/08
Prosseguiu-se nas atividades do dia anterior. Foram sendo
concluídos os desenhos da cestaria e os professores presentes foram
digitando as pequenas frases dos itens na tabela pertinente.
Continuidade da confecção dos cestos demonstrativos (Yrũfuku,
Yrupejuap ) e o Professor de Cultura Tuim Kaiabi, da Aldeia
Samauma, iniciou o trançado do Yrupejuap.
Desenhos e pequenas frases da tecelagem foram
realizados,conforme abaixo:
Tupai / Tipóia - Aype
Taityrete / Rede de Casal - Morajup
Tepyrũ / Bolsa - Kwaryp
E'ym - Tare'i
Taityjewak / Redes desenhadas - Mairasing
Taity Pypykap / Pente para Tece.lagem - Popo
Ku'afaap - Wirawat
Tupaam / Corda - Matarekatu
Após a conclusão dos desenhos da cestaria e tecelagem os
alunos presentes realizaram desenhos sobre a história contada.
O cacique pediu para as Orientadoras e Orientadores fazerem
levantamento, junto as casas da aldeia, sobre os artefatos de cestaria
e tecelagem existentes para organizar a futura exposição.
Na parte da tarde, o Cacique Aturi e Simone Athayde
complementaram e corrigiram a História do Povo Kaiabi, iniciada no
dia anterior.
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Deu-se continuidade a confecção dos cestos demonstrativos,
tendo sido iniciado pelo Orientador de Cultura Jurupere'wi, da Aldeia
Tuiararé, o cesto Myaytá e pelo Orientador de Cultura Miaraka'ja,
morador das aldeias Tuiararé e Samaúma, a cestaria Panerũ.
Foi elaborado roteiro de entrevista para ser realizada com as
mulheres sobre a tecelagem:
1. COMO ERA FEITA A REDE KAIABI ANTIGAMENTE? VOCÊ CHEGOU A
CONHECER A REDE TRADICIONAL DO POVO KAIABI?
2. COMO FOI QUE AS MULHERES KAIABI APRENDERAM A FAZER A REDE
DESENHADA?
3. QUAIS SÃO OS DESENHOS FEITOS NAS REDES DESENHADAS?
4. COMO É O APRENDIZADO DA REDE?
5. QUAL A IMPORTÂNCIA DA REDE DESENHADA?
6. QUAIS OS TIPOS DE ALGODÃO CULTIVADOS NO XINGU?
7. QUEM PODE PLANTAR E QUEM PODE COLHER O ALGODÃO?
8. QUAL A HORA CERTA DE PLANTAR E COLHER O ALGODÃO?
9. QUANTO ALGODÃO PRECISA PARA FAZER UMA REDE?
10. EXISTE ALGUM TIPO DE ALGODÃO EM RISCO DE EXTINÇÃO?
11. TEM ALGUNS CUIDADOS NA HORA DE FAZER A REDE OU NA HORA DE
FIAR O ALGODÃO?
12. QUANTO TEMPO LEVA PARA FAZER UMA REDE TRADICIONAL, DESDE A
COLHEITA DO ALGODÃO ATÉ SUA CONCLUSÃO?
13. EXISTE ALGUMA HISTÓRIA DO ANTIGO SOBRE O ALGODÃO OU A REDE?

As entrevistas com as mulheres foram iniciadas em um formato
de mesa redonda, onde cada professor fazia uma pergunta e as
orientadoras presentes respondiam. As entrevistas foram feitas na
língua indígena e após as resposta o professor fazia uma breve
tradução para o português. As orientadoras presentes foram: Mytang
Kaiabi, Wisio Kaiabi, Zulmira Kaiabi, Kape Kaiabi e More Kaiabi.
As entrevistas foram gravadas para depois serem transcritas
em forma de texto pelo Professor Awasiuu. Este texto será incluído
no livro sobre tecelagem Kaiabi que está em fase de elaboração
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25/08
Retomamos o planejamento e readequamos as atividades do
dia da seguinte forma:
1. Conclusão das entrevistas com as mulheres sobre a História da
rede desenhada;
2. Terminar os desenhos e frases para os itens da cestaria Kaiabi;
3. Fazer desenhos e frases na língua indígena explicando as
etapas de confecção da rede desenhada;
4. Fazer desenhos e frases na língua indígena explicando as
etapas de confecção da peneira desenhada (araa).
Organizou-se os grupos de trabalho para melhor
aproveitamento da Oficina. Ficou sob a responsabilidade do Professor
Awassiuu a história da tecelagem no PIX; Os desenhos
complementares Yrũokote'em por Jowosipep, Yrupefuku por Pikuru,
Jesi'a por Jamanary, Juy'wi por tare'i e Aepojy por Aype.
Listamos as etapas de confecção da rede e dividimos os
desenhistas responsáveis por cada uma: 1 – Colher e preparar o
algodão (Morajup); 2 – Fiar o algodão (Kwaryp); 3 – Preparar os
novelos de linha (Morea'at); 4 – Montar o tear (Apurinã); 5 – Fazer a
trama do tecido (Wyrawat); 6 – Usar para deitar (Tizil).
Também listamos as etapas de confecção da peneira
desenhada (Araa) e dividimos para os seguintes alunos: 1 -Buscar
arumã no mato (Jawarete); 2 – Preparar os talinhos de arumã (Jari);
3 – Fazer a peneira (Matarekatu); 4 – Amarrar e colocar a borda na
peneira (Muap); 5 – Pegar Tinta no mato ( Mairasing); 6 – Pintar a
peneira (Purũ); 7 – Deixar secar no sol (Tymakari); 8 – Raspar a
peneira para mostrar os desenhos ( Juru Kyat).
A confecção dos cestos demonstrativos deram continuidade,
tendo sido iniciado pelo Orientador de Cultura Maikatu Kaiabi,
pioneiro da Aldeia Tuiararé, o cesto Jesi'a e as peças Jesi'i e Iwã que
são utilizados como armadilhas para pesca.
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Foi dado continuidade e concluída a entrevista das mulheres
sobre a tecelagem Kaiabi. O Professor Awasiuu fez a transcrição da
entrevista e organizou um texto em português.
Na parte da tarde, iniciamos os trabalhos organizando 3
subgrupos, que desenvolveram as seguintes atividades:
O Grupo 1 teve como objetivo elaborar as etiquetas dos
artefatos de cestaria e tecelagem que seriam expostos na visita dos
Yanomami. Nas etiquetas constarão as seguintes informações: Nome
do Artefato, Quem Faz, Recursos Naturais, Usos e Artesãos.
Participantes: Morajup, Matarekatu, Popo, Muap, Tare'i e Kujãmet.
Monitoria: Professor Sirawan.
O Grupo 2 teve como objetivo trabalhar aspectos do
Intercâmbio Cultural com os Yanomami preparando informações
sobre a cultura Kaiabi e organizando perguntas a serem feitas aos
visitantes.
Participantes: Morea'at, Wyrawat, Purũ, Mairasing, Aype, Jari e Tizil.
Monitoria: Professor Pikuru.
O Grupo 3 teve como objetivo trabalhar sobre os recursos
naturais usados nas confecções dos artefatos, desenhando e fazendo
pequeno texto sobre o tipo de ambiente, a parte usada e se tem
muito ou pouco na região do Tuiararé.
Participantes: Kwaryp, Jurukya, Mauri, Timakari, Jamanari e
Jawarete. Monitoria: Professor Sirakup.
26/08
Iniciamos os trabalhos dando continuidade aos trabalhos dos 3
grupos do dia anterior.
Foi feita mudança na programação, transferiu-se a visita à area
de plantio do Arumã para a manhã do dia seguinte.
O Orientador da Cultura, Mo'yt, prosseguiu confeccionando a
cestaria de nome Yrũpe Juap / Peneira de Palha de Tucum. O
Orientador da Cultura, Tuim, iniciou o trançado de um Tapekwap /
Abanador
Depois do café foram realizadas as apresentações dos 3 grupos
e feita a preparação para a recepção dos professores Yanomami.
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Grupo 1: Professor Sirawan deu bom dia a toda turma, disse
que iriam apresentar os trabalhos que foram realizados desde ontem.
Os alunos foram mostrando os diversos artefatos escolhidos para a
exposição e lendo alguns itens das etiquetas como dia da confecção,
artesão, nome do objeto. Ressaltou algumas cestarias que não
tinham visto antes e que foi resgatada durante a Oficina através da
confecção dos cestos demonstrativos. Como exemplo o “Yrũfuku”
feito pelo Orientador de Cultura Karauu.
Grupo 2: Professor Pikuruk chamou os integrantes do grupo e
fez uma breve apresentação de como foi realizado as atividades:
elaboraram um texto na língua para apresentarem aos visitantes
sobre a cultura kaiabi e também uma lista de perguntas a serem
feitas à eles. Cada aluno se apresentou dizendo seu nome e a aldeia
em que mora. Depois foi lido o texto, na língua indígena, sobre a
cultura kaiabi e na seqüência lido as perguntas elaboradas pelo
grupo.
Grupo 3: Professor Sirakup em conjunto com os alunos
participantes deste grupo deram bom dia a todos e informou que
cada aluno escolheu um recurso para desenhar e escrever um
pequeno textos. Cada aluno falou seu nome e mostrou seus
trabalhos. Os alunos mais experientes também leram seus pequenos
textos.
Neste momento chegou Paulo Junqueira, coordenador adjunto
do Programa e Katia Ono, Assessora do Manejo que vieram
acompanhar brevemente os trabalhos da oficina.
O Professor Pikuruk deu prosseguimento na organização do
grupo para a recepção dos parentes Yanomami.
O Professor Awasiu deu prosseguimento à atividade de redigir
texto sobre a tecelagem através das entrevista gravadas das
mulheres Kaiabi.
Os professores Edgar e Batista Yanomami chegaram na aldeia
por volta do horário do almoço, acompanhados pelas assessoras
Cléris da Secoya (Serviço de Cooperação com o PovoYanomami),
Rosana Gasparini e de Paula Menezes, da equipe de educação do
ISA. Os Yanomami almoçaram e na parte da tarde houve a recepção
formal dos parentes vindos de longe na escola. Os alunos
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organizaram uma exposição de textos, desenhos e artesanatos
produzidos nas oficinas dos projetos para os parentes Yanomami
verem. Houve uma reunião com troca de informações entre os
Yanomami e os Kaiabi.
27/08
No último dia da oficina, houve visita de todo o grupo, inclusive
dos parentes Yanomami, ao plantio experimental de arumã próximo a
um córrego que fica cerca de 40 minutos de caminhada da aldeia.
Pudemos observar que as mudas estão se desenvolvendo bem, e a
maioria está com um aspecto saudável.
Na parte da tarde, houve a avaliação da oficina, com
participação de todos. Colocamos algumas perguntas no quadro,
para que os participantes pudessem comentar durante a avaliação:
1) O quê mais gostou?
2) O quê pode ser melhorado?
3) Sugestões para a continuidade do trabalho:
4) De que forma os professores indígenas participantes da oficina
podem aplicar e dar continuidade a este trabalho nas suas
comunidades?
Durante a avaliação, o pessoal da aldeia comentou que este
trabalho iniciou-se há cerca de 7 anos atrás, e agora é possível
perceber o resultado e os frutos deste projeto. Comentaram também
que a idéia da construção da casa da cultura é justamente de poder
dar continuidade a este trabalho, ampliando para outros tipos de
artesanato dos Kaiabi que estão correndo o risco de serem perdidos.
Palavras do Cacique Aturi em sua Monografia

Este trabalho é muito importante para a minha experiência na produção
de material didático, como pesquisador da própria comunidade.
O livro será
utilizado na sala de aula, como leitura, sendo pesquisado pelos futuros alunos
Kaiabi e também para a revitalização do conhecimento da etnia Kaiabi.
A realização das Oficinas despertou os velhos, os jovens e as mulheres em
valorização e querer reconstituir os conhecimentos tradicionais dos Kaiabi. A
maioria dos anciãos ficaram emocionados por ver o trabalho de cestaria e
tecelagem. Eles lembraram de seus tempos passados e fizeram discurso falando
para os jovens continuarem valorizando os conhecimenmtos tradicionais da etnia
Kaiabi.
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4. VISITA A MUSEUS DE GOIÂNIA
Aturi, sua esposa Mytang e seus filhos Apurinã e
Mapawi, acompanhados pela assessora Simone Athayde,
fizeram uma visita aos Museus entnográficos da cidade de
Goiânia no período de 17 a 20 de setembro de 2006. Esta
visita, que já estava programada no Projeto Kaiabi Araa,
teve como principais objetivos:
- Dar continuidade ao levantamento das peças da
cultura

material

dos

Kaiabi

depositadas

nos

museus

brasileiros e internacionais;
- Conhecer o acervo de fotos e documentos que Jesko
Puttkamer deixou na Universidade Católica de Goiás (e
conhecer as possibilidades e requerimentos para obter
cópias dos materiais (fotos, vídeos, gravações) para o Povo
Kaiabi.
- Estabelecer contatos e verificar a possibilidade de
desenvolver trabalhos em parceria com instituições de
ensino e pesquisa em Goiânia.
O primeiro museu que nós visitamos foi o Museu
Antropológico da Universidade Federal de Goiás. Lá fomos
bem recebidos e tivemos uma reunião com a diretora do
Museu, Profa. Nei Clara de Lima

e

também com

a

coordenadora de intercâmbio cultural, Profa. Maria Joana
Cruvinel Caixeta e a antropóloga Roseli de Fátima Brito
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Netto Barreto. Nesta reunião, contamos sobre a nossa visita
e sobre o projeto que estamos realizando para o resgate
cultural da cestaria e da tecelagem Kaiabi.
Depois da reunião, fomos no depósito onde estão
guardadas as coleções de artesanato de vários povos
indígenas. Nós conseguimos separar algumas peças de
artesanato do Povo Kaiabi que estavam lá, coletadas pelo
Prof. Acary Passos de Oliveira na década de 1970 no Parque
do Xingu. Fizemos um trabalho de fornecer informações para
o pessoal do museu, sobre as peças dos Kaiabi que estão
guardadas lá. Na parte da cestaria, Aturi falou o nome de
cada peça, os recursos naturais que são usados para fazer
as peças, os usos, se é feito pelo homem ou pela mulher e
os nomes dos desenhos gráficos de cada peneira.
Nós tiramos fotos dos objetos da cestaria e tecelagem
que estavam lá e também registramos cada peça para
completar a pesquisa que estamos fazendo nos museus.
No segundo dia, visitamos o

IGPA – Instituto Goiano

de Pré-história e Arqueologia, da Universidade Católica de
Goiás, bem como o Centro Cultural Jesco Puttkamer. Fomos
bem recebidos pelo diretor do IGPA, Pro. Jézus Marco de
Ataídes e tivemos uma reunião com ele e com a Profa. Maria
Eugênia Brandão. Contamos sobre o trabalho que estamos
fazendo e sobre as atividades que gostaríamos de fazer lá. O
Diretor do IGPA nos presenteou com várias publicações do
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Instituto. Fomos visitar a sala onde são guardados os slides
de fotografias que Jesco Puttkamer tirou há 40 anos atrás.
Tem muitas fotos antigas dos Kaiabi depositadas lá.
Na parte da tarde, primeiro fizemos uma visita à casa
de Jesco, onde agora é um pequeno centro cultural. Lá,
conhecemos detalhes sobre a vida de Jesco e também
informações sobre outros povos indígenas que vivem em
Goiás.
Depois, voltamos ao IGPA para

assistir um filme

original da transferência do Povo Kaiabi para o Xingu, que
foi muito emocionante para nós. Nós fomos as primeiras
pessoas que assistiram este filme. O Professor Mário Arruda
da Costa é a pessoa responsável pela manutenção do acervo
de filmes do IGPA. Depois do filme, convidamos o pessoal do
IGPA para eles comparecerem na aldeia Tuiararé na reunião
de avaliação do projeto, no final de novembro.
5. TRABALHO DE REVISÃO PARA EDIÇÃO FINAL DO
VÍDEO KAIABI ARAA
Nos dias 20 a 23 de setembro, estivemos reunidos
(Aturi, Mytang, Simone, Ianukulá, Tariajup e Alupá) em
Canarana, junto com João Pavese, cinegrafista da Al Tiro,
para fazer um trabalho de revisão do vídeo do projeto.
Fizemos algumas entrevistas que estavam faltando e
também discutimos detalhes de mudanças a serem feitas no
vídeo.
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PROJETO
KAIABI ARAA

MEMÓRIA FOTOGRÁFICA
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2006
1. Monitoramento do Plantio Experimental de
Arumã
Monitoramento do crescimento das
mudas de arumã trazidas da Aldeia
Kururuzinho no Pará, plantadas na
região da Aldeia Tuiararé.
Fotos: Kátia Yukari Ono
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2. Construção da Casa da Cultura na Aldeia
Tuiararé, julho e agosto de 2006
Fotos: Aturi Kaiabi
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3. Oficina de Elaboração de Materiais Didáticos
Aldeia Tuiararé, 22 a 27 de agosto de 2006.
Fotos de Simone Athayde, com exceção das indicadas na legenda.

Professor e Cacique Aturi Kaiabi, coordenador do Projeto
Kaiabi Araa, com sua esposa Mytang Kaiabi, coordenadora
do trabalho de tecelagem. Aturi está mostrando o seu
trabalho de conclusão de curso sobre a Cestaria e Tecelagem
Kaiabi, que realizou para sua graduação no Terceiro Grau
Indígena da UNEMAT-MT, em junho de 2006.

28

Livros e relatórios produzidos sobre a cestaria e a tecelagem
Kaiabi e sobre o Projeto Kaiabi Araa. Abaixo, Aturi e Simone
Athayde, assessora do projeto.

29

Professor Pikururk Kaiabi, da Aldeia Tuiararé, orientando o
levantamento dos itens da cestaria e da tecelagem Kaiabi no
início da oficina.

Grupo de professores e idosos convidados para a oficina,
revisando as histórias para o livro sobre Cestaria Kaiabi. Foto:
Angelise Pimenta.
30

Orientador Karauu, da Aldeia 3 irmãos e Professor Sirawan, da
Aldeia Kwaruja.

Orientador Tuim, da Aldeia Samaúma, orientando o Professor
Aturi sobre a História de Origem do Povo Kaiabi.

31

As mulheres More e Na’i coando farinha de mandioca e
Jepyk torrando farinha.

32

Rywete fazendo uma tipóia
na casa de cultura.

Zulmira oferecendo beijú de
amendoim em uma peneira
de broto de tucumã
(yrupejuap).

33

Orientadores mais velhos convidados para a oficina (Karauu e
Chico) elaborando cestos para demonstrar para os alunos.

34

Professor Awasiuu, do Posto
Indígena Diauarum,
elaborando desenho e texto
sobre itens da cestaria Kaiabi.

Alunos trabalhando durante a
oficina.

35

Entrevistas com as mulheres sobre a história da tecelagem
Kaiabi.

Menino trançando um cesto paneiro de cipó imbé.

36

Preparação de exposição de artesanato na Escola da Aldeia
Tuiararé.

Alunos fazendo etiquetas para as peças de artesanato para
exposição.
37

Visita dos Professores Yanomami na Aldeia Tuiararé: Batista e
Edgar Yanomami, acompanhados por Cleris, da Secoya.

38

4. Visita a museus em Goiânia

Reunião com a diretoria do Museu Antropológico da
Universidade Federal de Goiás.

Visita ao acervo de peças, onde está depositada a coleção
Kaiabi, coletada pelo Prof. Acari de Passos de Oliveira no
Parque do Xingu em 1970.
39

Aturi, sua esposa Mytang e seu filho Apurinã observam um
cesto cargueiro (panaku) da coleção, que já está em vias de
desaparecimento no Xingu.

Aturi orientando as técnicas e professoras do museu,
fornecendo informações sobre as peças da coleção Kaiabi.

40

Rede e peneira da coleção Acari de Oliveira do Museu
Antropológico da UFG. .

41

Visita ao IGPA – Instituto Goiano de Pré-História e Arqueologia.
Acima, o diretor do IGPA, Dr. Jézus de Ataídes, doando
publicações do IGPA para a Aldeia Tuiararé. Abaixo, Profa.
Maria Eugênia Nunes, coordenadora do Projeto Acervo,
mostrando coleção de fotos de Jesco Puttkamer para Aturi e
sua família.

42

Profa. Maria Eugênia mostrando ampliações de fotos de Jesco
Puttkamer sobre o Povo Kaiabi, tiradas na década de 1960.

43

Visita ao Centro Cultural Jesco Puttkamer.

Grupo assistindo o filme de Jesco sobre a transferência dos
Kaiabi para o Xingu no IGPA.
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ANEXO II
Gráficos do monitoramento do plantio de mudas de
arumã.
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ANEXO III
Relação das peças de cestaria e tecelagem Kaiabi da
coleção do Museu de Antropologia da
Universidade Federal de Goiás
Coleção Prof. Acary de Passos de Oliveira – Parque
Indígena do Xingu, 1970. 207 peças ao todo.
Relação das peças separadas para fotografar:
1)

Cesto para guardar amendoim- munowi irũ. Registro
70.02.25.

2)

Borduna para festa – muap. Registro 71.01.38.

3)

Rede simples com corda de embira, para criança, sem
desenho. Taity. Registro 70.05.03.

4)

Rede simples amarrada. Taity. Registro 83.03.32.

5)

Armação para cocar. Kangytat reta. Registro 70.02.29.
Materiais: arumã e algodão.

6)

Suporte para cabaça. Tapawiá. Registro: 71.01.89.

7)

Colar de dente de cutia. Registro: 74.01.45.

8)

Colar de argolas de inajá com osso de tatú. Registro:
74.01.40.

9)

Colar de anéis de inajá. Ja’warea (olho de onça). Registro:
74.01.40.

10)

Peneira grande de arumã com desenho de pegada de raposa
(awarapypot). Araa. Registro: 74.01.22.
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11)

Peneira pintada com desenho grão de milho (awasiayj).
Araa. Registro: 69.03.01.

12)

Peneira sem pintura com desenho “costela” (jarukang).
Registro: 74.01.34.

13)

Peneira sem pintura com desenho “casco-de-tracajá”
(jowosiape). Registro: 79.01.1075.

14)

Peneira sem pintura com desenho “I’yp”. Registro: 74.01.23.

15)

Peneira sem pintura grande com desenho inimoeta.
Registro: 69.01.29.

16)

Peneira pintada grande com desenho de gente (ta’agap
tayt). Registro: 69.03.03.

17)

Peneira de buriti com desenho grão de milho (awasiayj),
para secar algodão no sol. Registro: 79.01.1081.

18)

Peneira sem pintura, desenho inimoeta. Registro:
79.01.1076.

19)

Peneira sem pintura, desenho I’yp. Registro: 69.03.04.

20)

Peneira sem pintura, desenho Jarukang. Registro: 71.01.77.

21)

Peneira pintada com desenho awarapypot (parece que não é
de arumã). Registro: 70.02.51.

22)

Cesto cargueiro pequeno – Panakũ. Registro: 70.02.52.
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ANEXO IV
CONTATOS IMPORTANTES
1)

Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás:

Av. Universitária, 1166, Setor Universitário. Goiânia, GO.
CEP 74605-010. Fone: (62) 3209-6010
 Diretora: prof. Nei Clara de Lima – neiclara@yahoo.com.br
 Coordenadora de Intercâmbio Cultural – Prof. Maria Joana
Cruvinel Caixeta – joana@museu.ufg.br
 Coordenadora de Museologia – Roseli de F’atima Brito Netto
Barreto – roselimuseu@bol.com.br
 Antropóloga (Povos Terena e Karajá)– Rosani Moreira Leitão.
rmleitao@terra.com.br
 Linguista - Christiane de Oliveira (Linguista, Povo Apinajé) –
Coordenadora dos Colóquios Linguísticos do Museu
Antropológico. Setor de Etnolinguística do Museu Antropológico.
Christianedeoliveira1@yahoo.com.
 Estagiária interessada em trabalhar no Xingu: Aline Lopes
Murillo – estudante de Ciências Sociais – UFG. E-mail:
alinemurillo@gmail.com; alinelua_bg@hotmail.com
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2) Instituto Goiano de Pré-história e Arqueologia – IGPA,
Universidade Católica de Goiás.
Praça Universitária, Área 2, Bloco F.
Telefone: (62) 3946-1221 ou (62) 3261-1020
 Prof. Jézus Marco de Ataídes – Diretor. jezus@ucg.br
 Profa. Maria Eugênia Brandão Alvarenga Nunes –
Coordenadora do Projeto Acervo. mebanunes@ucg.br
 Prof. Mário Arruda da Costa – acervo de videos/imagens.
 Prof. Paulo César Mendonça – Coordenador do acervo.
pcesarmendonca@gmail.com
 Fernanda Costa – técnica de material audio-visual –
fernanda@ucg.br
3) Centro Cultural Jesco Puttkamer:
Responsável: Sr. Adelaíde Generoso de Freitas.
Av. T-3, n. 1732 – Setor Bueno
CEP. 74.210-240 – Goiânia- Go
Fone: (62) 3251-0721.
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