
KAIABI ARAA 
 
 
 

Projeto  
 

Resgate Cultural da Cestaria e Tec
Parque Indígena do Xing

Terra Indígena Kayab
 
 

RELATÓRIO DA REUNIÃO DE AVALIA
ALDEIA TUIARARÉ, 27 E 28 DE NOV

 
 

 

 

elagem Kaiabi no 
u (MT) e  
i (PA) 

ÇÃO DO PROJETO, 
EMBRO DE 2006 

 



 2

 

Projeto Kaiabi Araa 
 

Resgate Cultural da Cestaria e Tecelagem Kaiabi no Parque 
Indígena do Xingu (MT) e  

Terra Indígena Kayabi (PA) 

 
Realização: 

ATIX - Associação Terra Indígena Xingu  
PDPI - Projetos Demonstrativos dos Povos Indígenas 

Endereço da ATIX: Av. Mato Grosso, 607. CEP 78640-000, Canarana, 
MT. Telefone: (66) 3478-1948. E-mail: atix@brturbo.com.br; 
atix@primeisp.com.br;  ou tkayabi@hotmail.com.  
 
Apoio: 

ISA - Instituto Socioambiental  
www.socioambiental.org
 
LISTA GERAL DE PARTICIPANTES 
 
Coordenação: 
Aturi Kaiabi – Coordenador Geral - Cacique  e Professor da Aldeia 
Tuiararé  
Mytang Kaiabi – Coordenadora do trabalho das mulheres – Aldeia 
Tuiararé 
 
Eroit Kaiabi – Coordenador dos trabalhos na Aldeia Kururuzinho  
Kunhãreajup Kaiabi – Coordenadora mulher dos trabalhos na Aldeia 
Kururuzinho  

mailto:atix@brturbo.com.br
mailto:atix@primeisp.com.br
mailto:tkayabi@hotmail.com
http://www.socioambiental.org/
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Diretoria da ATIX: 
Makupá Kaiabi - Presidente 
Alupá Kaiabi – Vice-Presidente 
Tariaiup Kaiabi – Diretor Administrativo 
Ianukulá Kaiabi Suyá – Diretor de Projetos 
Tani Kaiabi – Secretário 
Mayuri Kaiabi – Assistente 
 
Assessoria não indígena: 
Assessora geral do projeto -  Simone Ferreira de Athayde – 
ISA/Universidade da Flórida.  
Assessora de manejo de recursos naturais - Kátia Yukari Ono – ISA. 
 
Cinegrafistas Al Tiro Filmes: 
João Pavese - Coordenação 
Thiago Santos  
Ricardo Santos 
Otávio Roxo 
 
Professores Indígenas Participantes: 
Aturi Kaiabi – Aldeia Tuiararé 
Awasiuu Kaiabi – PI Diauarum 
Jawarete Kaiabi – Aldeia Muitará 
Pikuruk Kaiabi – Aldeia Tuiararé 
Sirakup Kaiabi – Aldeia Capivara 
Sirawan Kaiabi – Aldeia Kwaruja 
 
Agentes de Manejo de Recursos Naturais: 
Kway´wu Kaiabi – PI Diauarum 
Pirapy Kaiabi – Aldeia Barranco Alto 
Tamakari Kaiabi- Aldeia Tuiararé 
 
Professores de Cestaria: 
1. Awataré Kaiabi – Aldeia Muitará 
2. Jamut Kaiabi – Aldeia Kwaruja 
3. Jywafuku Kaiabi– PIV Manito 
4. Karauu Kaiabi – 3 irmãos 
5. Kwa’ywu (Osmar) Kaiabi– Aldeia 3 irmãos 
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6. Myau’i Kaiabi- aldeia Tuiararé 
7. Takapeianim Kaiabi – Aldeia Ykwawi 
8. Tamanauu Kaiabi - Aldeia Ilha Grande 
9. Tare’i Kaiabi – Aldeia Tuiararé 
10. Tarumani Kaiabi – PIV Manito 
11. Tuim Kaiabi– Aldeia Samaúma 
12. Wareajup Kaiabi – PI Diauarum 
 
Alunos de Cestaria: 
 
Parque do Xingu – Mato Grosso 
1. Apurinã Kaiabi - Tuiararé 
2. Aritu Kaiabi– Aldeia Kwaruja 
3. Arupajup Kaiabi – Aiporé (Kururu) 
4. Awa Kaiabi – 3 irmãos 
5. Awaí Kaiabi – 3 irmãos 
6. Awajawat Kaiabi - Tuiararé 
7. Aypé Kaiabi - Samaúma 
8. Chico Kaiabi – Tuiararé 
9. Ivo Kaiabi - Capivara 
10. Ja’warete Kaiabi - Muitará 
11. Jamanary Kaiabi – Tuiararé 
12. Jarí Kaiabi – Tuiararé 
13. Jawakatu Kaiabi - Yekwawi 
14. Jepyk Kaiabi - Tuiararé 
15. Juporajup Kaiabi – Tuiararé 
16. Jywa Kaiabi – Tuiararé 
17. Jywakatu Kaiabi - Tuiararé 
18. Kui’i Kaiabi – Tuiararé 
19. Mairasing Kaiabi - Tuiararé 
20. Mai’ri Kaiabi - Tuiararé 
21. Maikatu Kaiabi - Tuiararé 
22. Miarakaja Kaiabi - Tuiararé 
23. Momot Kaiabi - Tuiararé 
24. Pa’at Kaiabi - Samaúma 
25. Pasi Kaiabi - Tuiararé 
26. Pawan Kaiabi -Diauarum 
27. Pikuruk Kaiabi – Tuiararé 
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28. Piraete Kaiabi - Tuiararé 
29. Piraju Kaiabi -Tuiararé 
30. Pirapo’ri Kaiabi -Muitará 
31. Pirapy Kaiabi -Barranco Alto 
32. Sirawejup Kaiabi - Tuiararé 
33. Tafuriup Kaiabi -Yekwawi 
34. Tamakari Kaiabi –Tuiararé 
35. Tare’i Kaiabi – Tuiararé 
36. Towaju’i Kaiabi - Capivara 
37. Tu’ã Kaiabi -Tuiararé 
38. Tymain Kaiabi –Tuiararé 
39. Tymakari Kaiabi - Kwaruja 
40. Wa’i Kaiabi -3 irmãos 
41. Wyrakatu Kaiabi – Tuiararé 
42. Wyrasingi Kaiabi - Capivara 
43. Wyrawat Kaiabi - Samaúma 
44. Yarowy Kaiabi -Tuiararé 
45. Ytu’i Kaiabi -Ilha Grande 
46. Ywykatu Kaiabi - Tuiararé 
 
Aldeia Kururuzinho – Pará 
1. Alessandro Kaiabi 
2. Daniel Kaiabi  
3. Elenildo Kaiabi  
4. Eroit Kaiabi  
5. Jawarejup Kaiabi 
6. João Kaiabi 
7. Josué Kaiabi Munduruku  
8. Juporajup Kaiabi (Popô) 
9. Juvenildo Kaiabi 
10. Koroné Kaiabi 
11. Moisés Kaiabi  
12. Myrysi Kaiabi  
13. Paulo Kaiabi 
14. Roberto Kaiabi 
15. Tangeu’i Kaiabi  
16. Tarawi Kaiabi 
17. Valdir Kaiabi 
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Professoras de Tecelagem: 
 

1. Juaruu Kaiabi – PIV Manito 
2. Kapé Kaiabi- Aldeia Samaúma 
3. Kujãe’em Kaiabi- Aldeia Tuiararé 
4. Kujãiat – Aldeia Muitará 
5. Kujãrop Kaiabi – Aldeia Tuiararé 
6. Kwaryp Kaiabi- Pi Diauarum 
7. Maru Kaiabi – Aldeia Kururu 
8. Maíra Kaiabi – Aldeia Kururu 
9. More Kaiabi– Aldeia Tuiararé 
10. Mytang Kaiabi- Aldeia Tuiararé 
11. Rypo Kaiabi – Aldeia Tuiararé 
12. Rywete – Aldeia Tuiararé 
13. Rywi Kaiabi – Aldeia Tuiararé 
14. Wisio Kaiabi- Aldeia Kwaruja 
15. Zulmira Kaiabi – Aldeia Tuiararé 

 

Alunas de Tecelagem: 
 
Parque do Xingu – Mato Grosso 

1. Ami’a Kaiabi- AldeiaTuiararé 
2. Aruata Kaiabi – Aldeia Ilha grande 
3. Aruê Kaiabi – Aldeia Barranco Alto 
4. Aru’i Kaiabi – Aldeia Tuiararé 
5. Aruti Kaiabi- Aldeia Tuiararé  
6. Ee’em Kaiabi- Aldeia Ilha Grande  
7. Ereajup Kaiabi – Aldeia Tuiararé 
8. Ere’i Kaiabi – Aldeia Tuiararé 
9. Eteuu Kaiabi – Aldeia Kwaruja 
10. Heloísa Kaiabi – Aldeia Tuiararé 
11. Irũgatu Kaiabi – PI Diauarum 
12. Jakap Kaiabi – Aldeia Tuiararé 
13. Jaupi Kaiabi- Aldeia Tuiararé 
14. Jepooi Kaiabi – Aldeia Kwaruja 
15. Kanatã Kaiabi - AldeiaTuiararé  
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16. Katu Kaiabi – PI Diauarum  
17. Kujã Esage Kaiabi –Aldeia Tuiararé  
18. Kujãiro Kaiabi – Aldeia Ilha Grande 
19. Kujãkatu Kaiabi – Aldeia Tuiararé 
20. Kujãrop Kaiabi – Aldeia Ilha grande 
21. Kwaryp Kaiabi – Aldeia Samaúma  
22. Maria Kaiabi – Aldeia Tuiararé 
23. Morajup Kaiabi- Aldeia Tuiararé 
24. More Kaiabi – Aldeia Tuiararé 
25. Morea’at Kaiabi – Aldeia Tuiararé  
26. Moreaju Kaiabi – AldeiaTuiararé 
27. Morete Kaiabi – Aldeia Aiporé (Kururu) 
28. Nareajup Kaiabi – Barranco Alto 
29. Poit Kaiabi – Aldeia Tuiararé 
30. Reaju Kaiabi – Aldeia Tuiararé 
31. Reakatu Kaiabi – Aldeia Tuiararé 
32. Ry’wi Kaiabi Kaiabi – Aldeia Tuiararé 
33. Rytee Kaiabi – PI Diauarum 
34. Rywapo Kaiabi – Aldeia Tuiararé 
35. Rywete Kaiabi – Aldeia Tuiararé 
36. Tamekatu Kaiabi – Aldeia Tuiararé 

 
Aldeia Kururuzinho – Pará 

1. Jatuajup  (Rebeca) Kaiabi 
2. Leidiane Kaiabi 
3. Lucimar Kaiabi 
4. Morea’i  (Valdete) Kaiabi 
5. Morejup Kaiabi 
6. Morejuwi  (Aldenira) Kaiabi 
7. Morete  (Claudinéia) Kaiabi 
8. Reajup  (Miriam) Kaiabi 
9. Rearejup  (Leoneide) Kaiabi 
10. Rywesage Kaiabi 
11. Suzana Kaiabi 
12. Vera Lúcia Kaiabi 

 



Resumo dos trabalhos feitos nas 4 oficinas práticas do Projeto Kaiabi Araa. 
 
 

Produtos/participantes/
Oficinas 

Kururuzinho 
2004 

Tuiararé 
2004 

Tuiararé 
2005 

Tuiararé 
2006 

TOTAL 

Peneiras     20 31 25 0 76 
Abanadores     0 0 0 56 56 

Cesto Tamakari 0 0 0 03 03 

Bordunas trançadas 0 0 0 09 09 

Rede desenhada 2 1 1 0 04 

Rede simples 0 0 1 0 01 

Tipóias     3 5 6 0 14 
Bolsas     0 0 9 18 27 
Professores de 
cestaria 

2    5 9 5 12 

Professoras de 
tecelagem 

2    2 7 5 15 

Alunos de cestaria 12 24 27 27 63 
Alunas de tecelagem 13 10 22 20 48 
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ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROJETO KAIABI ARAA 
 
1. REUNIÃO DE ABERTURA DO PROJETO, AGOSTO DE 2004 
 
2. VIAGEM PARA A ALDEIA KURURUZINHO, AGOSTO E 
SETEMBRO DE 2004 
 
3. OFICINA NA ALDEIA KURURUZINHO, AGOSTO DE 2004 
 
4. ACOMPANHAMENTO DO APRENDIZADO NA ALDEIA 
KURURUZINHO 2004 E 2005 
 
5. MANEJO DE ARUMÃ 2004, 2005 E 2006 
 
6. OFICINA DE CESTARIA E TECELAGEM NA ALDEIA TUIARARÉ, 
SETEMBRO DE 2004 
 
7. OFICINA DE CESTARIA E TECELAGEM NA ALDEIA TUIARARÉ 
2005 
 
8. CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA NA ALDEIA TUIARARÉ, 
JULHO DE 2006 
 
9. OFICINA DE ELABORAÇÃO DE LIVROS NA ALDEIA TUIARARÉ, 
AGOSTO DE 2006 
 
10. VISITA AOS MUSEUS EM GOIÂNIA, SETEMBRO DE 2006 
 
11. OFICINA DE CESTARIA E TECELAGEM NA ALDEIA 
TUIARARÉ, NOVEMBRO DE 2006  
 
12. REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO, NOVEMBRO DE 
2006 
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PRODUTOS DO PROJETO KAIABI ARAA 
 

 
1) O LIVRO DA CESTARIA KAIABI – YRUPEMA RE JE MU’E – 

SEGUNDA VERSÃO 

 

2) RELATÓRIOS DO PROJETO – 2004, 2005, 2006a e 2006b. 
 

3) VÍDEO KAIABI ARAA – Produção Al Tiro Filmes, Fevereiro de 

2007.  

 

4) VOCÊ SABE FAZER REDE? ERE KWAP TE TAITY APOA – 

LIVRO DE TECELAGEM - EM ELABORAÇÃO 

 

5) COLEÇÃO DE CESTARIA E TECELAGEM – PATRIMÔNIO DA 

CASA DA CULTURA – ALDEIA TUIARARÉ 

 

6) ARTIGO DE ATURI E EROIT - PARA O LIVRO POVOS 

INDÍGENAS DO BRASIL/ISA 

 

7) PRÊMIO CULTURAS INDÍGENAS 2007 – O PROJETO KAIABI 
ARAA FOI UM DOS PREMIADOS PELO MINISTÉRIO DA 

CULTURA (MINC), NO PRÊMIO “INICIATIVAS INDÍGENAS” EM 

HOMENAGEM A ÂNGELO CRETÃ, INSTITUÍDO EM 2007 

PELO MINC. O VALOR DO PRÊMIO É DE R$ 15.000,00, E 

SERÁ REPASSADO À COMUNIDADE DA ALDEIA TUIARARÉ.  
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PAUTA DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO 
 
Pauta para reunião de avaliação – Aldeia Tuiararé, 27 e 28 de novembro de 2006 
 
Organizadores da reunião: Pikuruk (gerente da reunião) e Tare’i (gerente da cozinha) 
 
27/11/06- 15:00 hs ate 5:30 hs 
 
1. Abertura da reunião (Aturi) 
2. Apresentação do projeto (Aturi, Eroit, Coronel e Tarumani) 
- Atividades desenvolvidas e resultados obtidos 
- Apresentação dos relatórios 
- Dificuldades encontradas (Abre para representantes e todos  se manifestarem) 
 
16:00 hs - intervalo 
 
3. Avaliação da administração do projeto 
- Relação entre comunidade e ATIX (Makupa e Aturi) 

 
4. Apresentação e entrega do Livro da Cestaria Kaiabi (Aturi) 

 
28/11 - Manhã – 08:00 hs ate 12:00 hs 
 
5. Avaliação do video (Aturi e Simone) 
- Informar sobre o andamento do video 
 
6. Pesquisa nos museus (Aturi) 
- Materiais dos Kaiabi nos museus de Goiânia 
- Projeto entre Povo Kaiabi e museus (Aturi e Simone) 
 
Intervalo: 10:00 hs 
 
7. Pesquisa sobre o conhecimento da cestaria e tecelagem (Simone) 
- Pesquisar o que tinha antigamente e o que está perdendo. 
- Idéia para pesquisa de doutorado e consulta aos presentes. 
 
Tarde- 14:00 hs – 17:00 hs 
 
8. Continuidade do trabalho de ensino dos artesanatos Kaiabi 
- Proposta da aldeia Tuiarare 
- Propostas das outras aldeias 
- Capacitação de pessoas de cada aldeia 
-Decidir como será feito o acompanhamento de aprendizado nas aldeias 
-Decidir o que será feito com os produtos feitos nas oficinas do projeto 
 
-Encerramento com sorteio de brindes e foto do grupo 
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RELATO DA REUNIÃO, ORGANIZADO POR JAMANARY 
KAIABI, SECRETÁRIO DA ASSOCIAÇÃO TAPAWIÁ 

 
Dia 27/11/2006 
 
Pikuruk, organizador da reunião, pediu ao Coordenador do projeto, 
Prof. Aturi, para fazer a abertura da reunião, falando sobre o projeto 
e como ele vem sendo desenvolvido até o ano de 2006. O Prof. e 
Cacique Aturi explicou para os respresentantes das aldeias e para o 
Presidente da ATIX, Makupa, sobre as atividades realizadas pelo 
projeto.  
 
Em seguida, o Prof. Eroit da Aldeia Kururuzinho no Pará foi convidado 
a falar. Ele disse que tinha muita preocupação com a cultura Kaiabi 
na área do Pará. Agora que já está no final do projeto, queremos 
ouvir sobre o projeto e os resultados alcançados. 
 
Koroné, um idoso da aldeia Kururuzinho, falou como ele trabalha lá 
na região dele, e da falta de material de recursos naturais aqui no 
Xingu, principalmente o arumã. Se tivesse muito material aqui, daria 
para trabalhar com os alunos sem preocupação. Ele também tinha 
dúvida, mesmo ele sendo mais velho ele ainda tem interesse em 
aprender mais com os professores do Xingu. 
 
Tarumani, um idoso especialista em cestaria que mora no PIV Manito 
no Parque do Xingu, disse que não sabe fazer tudo do conhecimento 
da cestaria, mas mesmo assim ele foi convidado para fazer um 
trabalho de ensino desde o início até o final das oficinas do projeto.  
 
Em seguida, o Prof. Aturi apresentou os relatórios, os documentos do 
projeto e o livro didático organizado sobre a cestaria Kaiabi. 
 
Siranhô falou que não veio da comunidade da Ilha Grande para 
participar da oficina, porque estava ocupado com outras atividades 
na sua aldeia. Porém ele disse que gostou muito do trabalho do 
projeto. Ele falou que todo projeto não dura muito pouco tempo e 
não dá para os alunos aprenderem muitas coisas, mas que tem que 
continuar.  
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Makupá, Presidente da ATIX, comentou que os professores têm que 
valorizar e preservar os trabalhos que eles estão tendo oportunidade 
de aprender a fazer. Ele disse que os produtos feitos deveriam ser 
guardados, para os alunos não esquecerem como se faz e para eles 
poderem sempre consultar o trabalho que eles fizeram. Esses 
materiais não deveriam ser vendidos. Ele disse que quem dá valor, 
aprende. Tem que continuar o estudo fora da oficina. Assim, as 
pessoas nunca vão deixar de aprender. Se toda vez ficarmos 
dependendo de material de fora, vai acontecer a mesma coisa que 
aconteceu aqui no Xingu. Vai acabar o arumã. Aumenta o número de 
pessoas que faz artesanato, diminui o material (recursos naturais). 
Tem que ter uma pessoa para continuar este ensino de artesanato e 
cultura quando o coordenador sair. Ele colocou-se à disposição para 
ajudar em alguma coisa que ele pode ajudar.  
 
Mairatá disse que onde ele mora não tem matéria-prima para fazer 
artesanato, principalmente ururyp (arumã). Ele também não dá mais 
tanto valor para a cultura, porque nós estamos nos envolvendo mais 
nas coisas dos não índios. Ele também falou que não considera o 
irmão dele como professor, mas sim como aluno, porque ele ainda 
não tem conhecimento profundo. O filho dele está participando por 
conta. Ele espera que o filho dele mostre para ele o que ele aprendeu 
ou está fazendo. A idéia deste projeto precisa continuar e quem 
aprendeu pode ensinar o pai ou o irmão, a irmã, a mãe.  
 
Arupajup, Professor da aldeia Aiporé (antoga aldeia Kururu), disse 
que nunca veio uma pessoa da aldeia dele para participar. Ele não 
sabe fazer abanador, mas aprendeu alguma coisa. Ele disse que o 
professor não pode deixar seus alunos sozinhos, tem que 
acompanhar até eles fazerem direito. Mas ele achou a oficina muito 
legal e disse que precisa aumentar mais os dias de oficina.  
 
Aturi falou que não conseguiu realizar logo a oficina, por causa de 
problema de rádio, transporte e recurso. Tinha muita dificuldade de 
planejar a oficina, mas sempre convidou os representantes de cada 
aldeia. Os jovens que não se interessam não chegam para aprender.  
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Makupa disse que é difícil conseguir recursos para muitos dias de 
oficina, tem que trabalhar com os dias que se tem. Os financiadores 
não dão conta de arrumar dinheiro para muitos dias de trabalho, por 
isso temos que fazer o trabalho em menos tempo.  
 
Zulmira, representante da mulheres, disso que não estava 
entendendo o trabalho que estava sendo feito na aldeia, mas com o 
resultado, ela oercebeu que era isso que o sobrinho dela estava 
fazendo. Ela percebeu que ele estava fazendo este trabalho para 
ensinar as alunas a fazer rede, tipóia, bolsa. Os homens também 
aprenderam muitas coisas. Agora está melhor do que antes, porque 
antes as pessoas não tinham esse conhecimento.  
 
Wyrasingi, aluno da Aldeia Capivara, disse que veio pelo seu próprio 
interesse para participar da oficina. Achou muito interessante e ficou 
contente, agradeceu os professore, cozinheiras e pescadores. 
Também agradeceu as pessoas que coordenaram .  
 
Pirapy, agente de manejo e monitor de saúde da Aldeia Barranco 
Alto, participou e, quase todas as oficinas que aconteceram. Falou do 
arumã que trouxeram do Kururuzinho para plantar aqui no Tuiararé. 
Temos que fazer manejo do arumã. O trabalho de manejo precisa ter 
a ajuda das lideranças. Ele comentou também que o trabalho de 
manejo no Xingu está fraco, e que precisa ser avaliado. Ele disse que 
aprendeu alguns tipos de desenho de peneira nas oficinas. Também, 
ele falou que nesta oficina, aprendeu a fazer borduna e está quase 
aprendendo o desenho de abanador que se chama panakũkupe.  
 
Eroit falou que todos os alunos da aldeia Kururuzinho ficaram 
esperando um acontecimento de oficina lá. Osalunos tinham muita 
vontade de participar desta oficina. Mas como o recurso para vir para 
o Xingu era só para duas pessoas, eles não puderam vir. Ainda tem 
muitas coisas para aprender, não podemos só aprender através da 
oficina. O trabalho das mulheres pode continuar, porque ainda temos 
algodão. Não é como o arumã que já está acabando. Nós podíamos 
continuar, não esperar outro projeto. Nós temos que ter uma 
proposta. Qual é a proposta de cada aldeia? Os alunos do 
Kururuzinho aprfenderam alguma coisa, pelo menos 2 ou 3 alunos 
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homens e 3 alunas mulheres, como a filha dele. Como é que 
podíamos combinar para os meninos de lá virem para o Xingu? Eu 
poderia mandar eles ou vir com eles. Eroit falou que se fosse tudo 
combinado, eles poderiam vir para cá com o recurso deles para 
participar de oficinas de artesanato.  
 
Owa (Raul) da aldeia 3 Irmãos disse que está muito contente de ter 
vindo participar da oficina. Disse também que ele veio para a oficina 
aprender o que ele precisava aprender, que esse aprendizado é 
muito importante, porque no futuro ele gostaria de ser professor de 
artesanato para ensinar os alunos na própria comunidade.  
 
Tare’i, auxiliar de saúde da Aldeia Tuiararé, falou que cada aldeia 
tem professores para ensinar os alunos na sua aldeia. Também falou 
que a casa de cultura está aqui, aberta para quem está interessado 
de aprender alguma coisa sobre a cultura. O arumã que veio do Pará 
está dando resultado.  
 
Makupá disse que a ATIX tem dificuldade de estrutura para atender 
as pessoas, tanto estrutura física como de pessoal. Ele não 
acompanha o recurso financeiro e ele não sabe sobre o gasto do 
recurso.  
 
Aturi falou que todos os trabalhos que a Aldeia Tuiararé fez com a 
ATIX deram resultado positivo. Porém, faltou o pessoal da ATIX 
chegar por aqui para conhecer o trabalho. Na aldeia, temos 
dificuldades para preencher um documento. Precisa haver mais 
capacitação entre os próprios índios. A gente sempre fala que é 
dependente dos não índios. Mas alguma coisa a gente sempre vai 
depender, porque esses trabalhos são dos não índios. Mas tem coisas 
mais simples que a gente pode fazer.  
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Dia 28/11/06 
 
Na parte da manhã, houve uma conversa sobre a pesquisa dos 
materiais dos Kaiabi que estão nos museus. Aturi relatou a sua visita 
aos museus de Goiânia. Foram dois museus visitados: Museu da 
Universidade Federal de Goiás e Instituto Goiano de Pré-História e 
Arqueologia. Viram muita coisa de antigamente que estavam lá 
guardadas no museu. Aproveitando essa visita, fez um convite para o 
pessoal do IGPA para virem aqui na reunião de avaliação do projeto 
Cestaria e Tecelagem. Porém, não foi possível a vinda deles agora 
por falta de recursos suficientes, então eles estão pensando em vir 
aqui no próximo ano. Eles queriam vir aqui para fimar o trabalho da 
oficina na aldeia Tuiararé. Precisamos fazer pesquisa nos museus 
para encontrar as nossas coisas e fazer negociação. A gente poderia 
chamar o pessoal do IGPA para conhecer a aldeia e aproveitar para 
conversar com eles sobre os nossos materiais que estão lá, como o 
filme da transferência dos Kaiabi e as fotos que Jezco tirou na década 
de 1960-1970. Poderíamos conversar com ele para eles apoiarem o 
nosso trabalho de revitalização cultural, para a gente fazer parceria 
com eles. Nós poderíamos escrever um documento para eles fazendo 
convite para eles virem aqui conhecer a gente pessoalmente, como é 
a vida do Povo Kaiabi hoje. Ficou confirmado que vamos ecrever uma 
carta e fazer a leitura na Assembléia da ATIX, sendo assinada pela 
maioria das lideranças, para podermos encaminhar para o Diretor do 
IGPA, Dr. Jézus.  
 
Mairata disse que temos que fazer pesquisa em todos os museus 
para nós trazermos coisas para cá. Temos que fazer isso para as 
novas gerações, para eles conhecerem o trabalho realizado por nós. 
Se nós não começarmos a fazer este trabalho, eles não vão dar tanto 
valor para este conhecimento que temos até hoje.  
 
Makupá falou que para renovar o projeto temos que conversar muito 
antes de fazermos  alguma coisa. Temos que conversar direito e 
depois fazermos acontecer o que estamos esperando. Para as coisa 
funcionarem de verdade, tem que construir primeiro uma casa bem 
boa, para guardar o material do trabalho e dos museus. As pessoas 
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do museu podem vir, mas não podem filmar o trabalho. O museu 
não vai querer pagar a indenização para nós, pelas nossas imagens e 
materiais que estão lá. No futuro, quem vai cuidar destas coisas são 
os jovens de hoje.  
 
Mairata falou que não dá para nós trazermos o que está no museu. 
Já está tudo estragado. O que está sendo feito aqui não precisa 
vender e nem doar para o museu. Também, o museu quer levar 
coisas novas para colocar no lugar do que está estragado.  
 
Aturi disse que os Kaiabi podem aproveitar a oportunidade de fazer 
um outro projeto com o recurso dos museus. Quando uma pessoa 
começa um trabalho, não pode parar de ir atrás.  
 
Eroit disse que quando o pessoal promover este trabalho ou 
conseguir outro recurso, ele queria acompanhar essas visitas aos 
museus, para ele conhecer a realidade e os objetos dos Kaiabi que 
estão guardados nos museus. Disse também que tem visitado os 
museus da sua região e que encontrou muitos tipos diferentes de 
machado do Povo Kaiabi. Encontrou algumas pessoas em Alta 
Floresta que têm interesse em fazer um trabalho com eles.  
 
Paulo Junqueira do ISA falou que os mais velhos falam que os jovens 
não sabem fazer os materiais próprios da cultura, e que os jovens 
falam que os mais velhos não ensinam. O ISA está aqui para apoiar a 
cultura. Mas será que não está atrapalhando a cultura dos índios? O 
ISA começou a desenvolver ações de apoio à iniciativas de 
revitalização cultural dos povos indígenas. Por exemplo: o Povo Yudja 
escolheu a música e os locais antigos. Falta os Kaiabi pensarem o 
que é importante para o Povo. A manutenção do território passa pela 
manutenção da cultura. Mas o Povo Kaiabi está muito espalhado, é 
difícil ter ações que envolvam todas as aldeias.  O trabalho com os 
museus é uma outra oportunidade de parceria para os Kaiabi. 
 
Em seguida, Simone Athayde, assessora do projeto,  explicou a sua 
pesquisa de doutorado sobre o conhecimento da cestaria e da 
tecelagem Kaiabi para a Universidade da Flórida. Falou que já vem 
acompanhando esse projeto desde o início, já vai fazer 7 anos que 
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está assessorando este projeto. Esse envolvimento só foi possível 
para ela porque faz parte do trabalho dela, do contrário ela não iria 
conseguir ficar tanto tempo assim por aqui. Então ela explicou que 
quer acompanhar as mudanças que vem acontecendo na transmissão 
do conhecimento da cestaria e da tecelagem Kaiabi. Ela quer repetir 
as entrevistas feitas em 2002 com homens e mulheres das aldeias 
Capivara e Tuiararé agora em 2007, para ver o que mudou e também 
para avaliar o impacto do projeto Kaiabi Araa sobre o conhecimento 
artístico dos Kaiabi. Ele pediu autorização para a comunidade para 
realizar sua pesquisa entre março e julho do próximo ano. Ela leu um 
documento que é um tipo de contrato entre ela e as comunidades, 
explicando sobre o trabalho e perguntou para a comunidade o que 
eles achavam desse documento e da idéia de pesquisa dela.  
 
Makupá e as demais lideranças presentes confirmaram que a Simone 
deve continuar e terminar a sua pesquisa, mas que quando terminar 
sua pesquisa, tem que continuar lelmbrando do Povo Kaiabi e sempre 
ajudar no que precisa. Precisa uma cópia dos documentos assinados 
por eles para deixar arquivado. Em seguida, as lideranças e 
representantes das comunidades assinaram o contrato de pesquisa.  
 
Continuidade das ações de ensino do artesanato dos Kaiabi 

após o término do projeto 
 

Proposta da Aldeia Tuiararé 
 
O Prof. Aturi falou da sua proposta para a continuidade de ensino na 
escola da cultura. Não precisaria depender somente do recurso do 
projeto. Tem outros tipos de artesanato que também precisam ser 
trabalhados. A Aldeia Tuiararé já possui uma casa de cultura onde o 
artesão continuará o trabalho de ensino na comunidade. 
Futuramente, ele estará lutando para conseguir um recurso para 
pagar um artesão para trabalhar firme e formar dois alunos de cada 
aldeia para que esses alunos, após se formarem, possam dar conta 
de ensinar os alunos na sua própria comunidade. A Escola de Cultura 
será um trabalho de pesquisa sobre todos os artesanatos que serão 
trabalhados durante o trabalho do professor. Os registros serão 
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aproveitados para a produção de materiais didáticos que poderão ser 
usados nas escolas de cultura para as novas gerações.  
 
Eroit falou que conversou com a comunidade do Kururuzinho, falando 
da sua proiposta de usar o recurso da comunidade para fazer 
trabalho de resgate cultural. Mas a comunidade de lá nunca aprovou 
uma proposta. Ficou sem resposta. Seria melhor levarmos professor 
aqui do Xingu para ensinar os alunos lá. A comunidade tem que 
pagar a ida do professor de artesanato do Xingu. Ele vai consultar o 
pessoal de lá novamente, se eles concordarem, vai chamar professor 
daqui.  
 
Mairata da aldeia Muitará falou que tem que continuar as oficinas. 
Em todos os lugares tem professores. Por que não ensinam? Tudo 
depende de quem sabe. Para a parte da cestaria, a coisa está 
complicada por falta de material. Mas na tecelagem, o conhecimento 
do desenho não vai acabar. Ele falou da sua idéia para um projeto 
para aumentar o plantio de algodão entre os Kaiabi. Isso primeiro 
começaria na sua aldeia. Ele quer se entrosar com o Aturi, aprender 
a trabalhar com o projeto. 
 
Os demais representantes falaram que vão levar esse assunto para 
conversar com os seus caciques e suas comunidades. Eles não tem 
idéia de como isso pode acontecer na aldeia deles antes de conversar 
com a comunidade.  
 
Paulo Junqueira comentou que pode incluir algumas ações de ensino 
e acompanhamento de aprendizado da escola da Cultura da Aldeia 
Tuiararé em um projeto maior que está sendo elaborado pelo ISA 
para o Ministério da Cultura. Isso é uma forma de manter este 
trabalho vivo no próximo ano.  
 
No final da reunião, a maioria das pessoas deixaram a critério do 
Coordenador do projeto e da comunidade, para decidir o que será 
feito com os produtos feitos nas oficinas, como abanador, peneiras, 
cestos, bolsas, tipóias e redes. O Prof. Aturi falou que vai fazer uma 
coleção de cada desenho e objetos para deixar guardado para 
demonstrar, para que os alunos possam olhar e copiar os desenhos, 
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para facilitar o aprendizado dos alunos. Os desenhos repetidos e os 
demais objetos  serão comercializados para gerar uma renda para 
apoiar algumas atividades da Associação Tapawiá.  
 
Para encerrar a reunião, houve sorteio de brindes para cada aldeia e 
institutição participante. Houve também uma foto com todos os 
presentes. 
 

MEMÓRIA FOTOGRÁFICA 
 

Fotografias: Simone Athayde e Paulo Junqueira 
 
 

 
 
Mulheres fazendo bolsa com desenhos de peneira na oficina.  
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Kunharop ensinando sua filha a fazer bolsa. 
 

 
Exposição de bolsas feitas pelas mulheres durante a oficina. 
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Aula de abanador para os jovens, com os professores Tarumani e Myauii.  
 

 
 

Os professores indígenas Eroit da Aldeia Kururuzinho e Pikuruk da Aldeia 
Tuiararé, aprendendo abanador.  
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Professor Karauu, da Aldeia 3 irmãos, 
trançando abanador. 

 

 

Towaju’i, da Aldeia Capivara, 
aprendendo a fazer o cesto 
Tamakari. 
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Professor Myauii, da Aldeia Tuiararé, ensinando abanador. 
 

 
 

Koroné, idoso da Aldeia Kururuzinho, aprendendo abanador. 



 26

 
Aturi, coordenador do projeto, aprendendo a fazer borduna com o professor 
Tarumani, do PIV Manito.  
 

 
Jogo de Futebol no pátio da aldeia no final da tarde.  
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Professor Awataré, da Aldeia Muitará, 
ensinando borduna para os jovens.  

 
 

 

As cozinehiras Rywekat e  Kwaryp, 
preparando peixe para o almoço.   
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Tare’i, auxiliar de saúde da Aldeia Tuiararé, coordenou os trabalhos da reunião 
de avaliação do projeto.  
 

 
Aturi, coordenador do projeto e a assessora Simone, entregando os livros 
educativos sobre a cestaria Kaiabi para os representantes das aldeias.  
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Zulmira, professora de tecelagem, dando seu depoimento durante a reunião de 
avaliação do projeto.  
 

 
 
Paulo Junqueira, do Instituto Socioambiental (ISA), recebendo uma borduna de 
Aturi, coordenador do projeto, que foi sorteada durante a reunião de avaliação.  
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TEPAP! 


