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Avte TêxtLL , 

Ton1\,ozeLeLvíls e brílç,íldeLríls 
de ílLgod~o 

· . (LtílLtL e ~ílLílwíl 11\,LtL) 
Também confeccionado pelas mulheres, a partir do algodão 

nativo, estes adornos são utilizados por ambos os sexos. 
A diferença é que os homens usam mais largas 

e cruas, a das mulheres é mais estreita 
e tingida de urucum . 

• 



SCl LCI fevlA.LV\,LV\,Cl ( Ko 11\,ete) 
' Feita a partir de algodão nativo, cultivado em suas roças 

o algodão é fiado em fusos manuais e as saias são 
confeccionadas pelas mulheres, em teares específicos, 
e tingidas com urucum. 

PLLílo (11\,oxL) 
Confeccionado pelos homens, a partir de troncos da floresta, 
por um processo pirotécnico. Queimando-se do centro até 
atingir o ponto desejado.Utilizado principalmente pelas • 
mulheres na produção de alimentos. 

Os colares também são adornos obrigatórios em 
críonços de colo. E além do tucum, usam-se dentes, 

outros coquinhos, sementes e outros objetos. 
Hoxiro (colar de tucum), Yulikikese (colar de sementes 

vermelhas), Dawatase (colar de sementes pretas), 
mataha (colar de concha de caramujo com penosl, 
Xamiare aykiule/ixini aykiule (colar de dentes com 

penas), Dinõa inita (colores de crianças) 



Este adorno é exclusividade feminino. Deve ser 
colocado na perno, logo abaixo do joelho, 
assim que as meninas começam a andar. 
Confeccionados pelas anciãs, a borracha 
é extraída sugando-se com a boca da 
seringueira e moldadas 
em formas de cerãrnica, 
depois tingidas de urucum. 

BvLV\..c.o.s, de co V\..CVl íl 
(tLvtíl ~Wíl Líl LtL) 

Confeccionado tanto por homens 
como por mulheres, utilizando-se 
conchas de caramujo e algodão 
Usado no cotidiano por ambos 
os sexos em todas as idades. 



1 ~d uw.,e~tíl v'Líls 
~otLd Líl ~íl s 

CoLíl res 
Os colares possuem formas e materiais variados. 
O tucum é o mais importante deles. A partir da semente 
de uma palmeira, é manufaturado pelos homens e além 
de colares .sõo feitos brincos e anéis deste material. O 
colar de tucum é usado na cintura e no pulso pelas 
mulheres (obrigatóriol e no pescoço pelos homens, junto 
com colares de sementes, dentes de animais ou concha 
de caramujo e penas de aves silvestres. 

pequenas unidades vegetais (raladores. pilão, canoa, remo, 
confecção de colares, cestos diversos, instrumentos musicais). 
A arte plumário possui um lugár de importãncia como enfeite 
nos rituais. Poro providenciar as penas, os enawene se 
esforçam na procura destas dentro de seu terri.fório, mas 
investem sistematicamente na domesticação de aves e no 
domínio da tapiragem, técnica de coloração de penas 
mediante um minucioso procedimento guímico. 
Jã as mulheres cabe a arte têxtil e do cerãmica. Destacam-se o 
tecido com algodão no produção de redes, saias, tomozeleiras, 
e os diversos objetos produzidos com argila. Também se soma 
o uso da borracha paro con!eccionar caneleiras, e a 
reutilização de cabaças que elas recolhem na proximidade da 
aldeia, poro gerar instrumentos de uso doméstico como são as 
cuias. 
Estes produtos, de uso cotidiano e ritual. são utilizados 
tradicionalmente como moeda de troco entre eles, como, por 

• exemplo, o pagamento do trabalho de um soprador ou de um 



especialista que lida com o universo dos espíritos. Eles 
estabelecem ainda (e seguramente antes do contato 
sistemático com os não-índios utilizavam no passado), 
intercâmbios deste tipo com outros povos da região. 
Já com a intensificação do contato interétnico com a sociedade 
não-índia, estes artefatos. passaram a ser utilizados nas 
negociações de troca de mercadorias industrializadas 
(ferramentas, material de pesca etc). Com a incorporação de 
novos códigos de treco. próprios do 'sistema monetário 

_ dominante, eles atualmente comercializam seus produtos 
culturais com portículorés. As feiras e outros eventos culturais 
constituem um espaço privilegiado para divulgar seu modo 
específico de vida, ao mesmo tempo que habilita uma fonte de 
ingresso significativa para sua economia de subsistência. 
Em suma, a arte Enawene não é uma arte deslocada de seu 
universo imediato, ao contrário, ela se submerge em seu 
cotidiano, cobra vigor em seu denso calendário econômico 
ritual. Em decorrência do intercâmbio cultural, valida-se como 
recurso estético e patrimônio histórico da humanidade. 

o Povo 5V'vílWeV've _ 
Loe,c;r LLzíl ~ti o c;eog vílfLe,c;r 

Os Enawene Nawe são um povo 
monolíngüe, falantes de uma íingua aruak. Esta população 
habita urna região de transição entre o cerrado e a floresta 
equotorlol. ocupando atualmente uma ,área de 
aproximadamente 740 mil hectares, localizada no vale do rio 
Juruena, formador do rio Tapajós, na porção noroeste do Estado 
de Mato Grosso, Brasil. A região possui uma vasta rede 
hidrográfica, além de inúmeras lagoas marginais e áreas 
alagáveis. O clima define duas estações muito bem marcadas, 
uma chuvosa, durante os meses de outubro a março, e outra 
seca, entre abril e setembro. 

Neste território, os Enawene Nawe 
se concentram em uma única aldeia, 
atualmente localizada à margem esquerda 
do rio lqu~. No entanto, durante o ciclo 
anual, esta população desenvolve um 
grande conjunto de atividades 
produtivas e cerimoniais, ocupando os 
mais diferentes pontos de seu território. 
O espaço aldeão, composto por casas 
comunais dispostas em círculo e por 
uma casa cerimonial central, é 
circundado por pequenos cursos d'água e 
por muitas áreas de cultivo. 



O povo Enawe~e Nawe produz constantemente uma grande 
quantidade de artefatos que são utilizados no seu cotidiano. A 
partir da matéria-prima extraída em seu território como - 
madeira, argila, fibras vegetais, algodão, sementes, dentre 
outras, eles confeccionam: objetos e indumentária de uso 
doméstico e ritual, adornos corporais, instrumentos musicais etc. 
A confecção destes artefatos é uma. tarefa que engloba todos 
os indiví1uos da sociedade, ou seja, todos são capazes de 
produzir e reproduzir cultura material, isto é: elementos 
artísticos, que no seu conjunto conformam um rico e 
diversificado mosaico estético, de interpenetrado caráter 
práticq e, simbólico. Contudo, com divisão de gêneros, os 
homens se apropriam de algumas tecnologias e técnicas, 
enquanto as mulheres se especializam em outras. As crianças 
aprendem imitando os adultos, a partir • de modelos em 

· miniatura, ou em escala reduzida. Este tipo de produção é 
particularmente-prazeroso, já que as crianças amenizam a 
aquisição de conhecimentos com atividades lúdicas e em 
expedições de pesca e caça, assim como freqüentando de 
forma contínua seu roçado. 
Cabe aos homens a arte em madeira e o aproveitamento de 



( 

Confeccionado pelos homens, utilizam-se penas de aves 
silvestres com aro feito com talo de palmeira. 

O cocar tapirado é o mais importante. Feito por um 
processo-pelo qual inocula-se veneno de sapo no rabo 

dos papagaios para que nasçam penas amarelas. 
Usados em rituais principalmente pelos homens. 



Compostos principalmente por chocalhos e instrumentos 
de sopro. Os chocalhos são de dois tipos: chocalho de mão 
ou maracá (balase), confeccionados com cabaça, sementes 
e cabo de taquara; chocalhos de perna, feitos de sementes 
de pequi ou castanha, amarrados com algodão. 
Os instrumentos de sopro possuem formas 
e sons variados, específicos para cada ritual. 
São utilizados em sua confecção taquaras, 
cabaças, cera de abelhas, algodão e palhas. 

• 

f 

MlilGV1lildo de -pedYlil (dlilwlilLtL) 
. . 

Confeccionado pelos homens. Produzido com pedra, 
cabo de madeira e cera de abelha. Utilizado antes 

do contato para derrubadas, rachar lenha e retirar mel. 

Produzida em madeira pelos homens. Utilizada 
em rituais. No passado usava-se para guerra . 

Aye,o e flee,V1lil (oRoYL oRuVvt) 
Confeccionado pelos homens Arco feito em madeira 

de ipê e corda de tucum, flechas de taquara com penas 
de mutum ou gavião utilizados em expedições, pesca 

e caça pelos homens. 



B-Yílç,íloleLYll~ d.e -pev-víl.s 
(Ríl LílWíl v-vLtLORUVltt) 

Confeccionada e utilizada pelos homens, utilizam-se penas 
de arara e mutum com algodão nativo.Usa-se tanto no 
cotidiano como em rituais. 

cev-Íl VvlLttil (Tet LLVvltil V\~/ 
-MtilttilLoviL/ H-otlí!RÕ, lí!tlí!Ye) 

Confeccionado e utilizado pelas mulheres. Produzido 
a partir de uma mistura de orgila clara com cinzas 
de casca' de uma árvore do cerrado. Acabamento 

feito com resina vegetal. Possuem formas e tamanhos 
variados, de acordo com o uso. 



1 tA.struVlAetAto.s de c;uerrl1. 
e RLtul1L.s 

RCl LCl d o v d e 
VvtCl V\,dLoe,Cl 

(TL-oClLL) 
Confeccionado pelos homens 

utilizado pelos mulheres 
Base feito de madeiro mole 

com espetos retirados 
do tronco do buritizeiro. 

cestClvLCl 
(LoLClte, Cltott VvtCl V\,lÃ rese) 

Confeccionado pelos homens, utilizado por ambos os sexos. 
Produzidos com talos de polmeiras 
e enviros, utiliza-se · 
variados traçados. 
Destacam-se os cestos 
cargueiros, peneiras 
e esteiras. 



1 tA.Stru V\;1.,eiAto.s 
Do Vvté.stLe,o.s 

Confeccionado pelos mulheres com cabaço 
de Cucurbitoceoe, ocobornento feito com carvão 

e resino vegetal utilizado poro bebidos e 
alimentos em geral 
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