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ETNOGRAFIA DA CESTA KARAJA 

Edna Luísa de Melo Taveira (•) 

ABSTRACT 

In this article, thc K.ARAJ Á BASKET is analised in its ties to the 
com1nunity that produce it. vVithin this group the US·eS, dist.ribution 
through the village, the t:echniqucs anel the ornamental design on the 
bas~<et were studied, as wdl as the influences it has suffered due to 
contact with the "Christians" . 

Embora existam inúmeros trabalhos, principalmente relativos à téc
nica do trançado, ·consideramos os autores Mason (1904 e 1960), Roth 
(1924), O'Neale (1934), Schmidt (1942), Balfet (1952), Hodge (Ed. -1959), 
Guia Prático de Antropologia (1971), Leroi-Gourhan (1971), l\i!auss (1972) 
e Adovasio (1977), que trataram da cestaria em geral, como abalisadores 
da nossa seqüência de estudos e observações. Há, entre eles, uma sen
sível variação nos objetivos .e nas abordagens empregadas. Todavia, um 
fato é certo: matéria-prima) técnica e forma são variáveis estritamente li
gadas entre si, enfatizadas em maior ou menor escala, de acordo com o 
autor. A esses critérios acrescentamos o da função) de que resulta um 
elemento definido que se chama cesta. Daí adotarmos a definição de O tis 
l\!Iason, para quem a cestaria "é um termo genérico incluindo a fabricação 
de ·cestas em termos de processo ou arte" (1904: 193). 

Esta definição é o que fundamenta nossa posição ao restringirmos o 
campo abrangido pela cestaria, em nossa análise, ao utensílio cesteiro 
determinado por sua função. 

Procuramos então fazer um estudo exaustivo da cestaria no âmbito 
de uma tribo em termos totais, abordando os aspectos técnicos, os sócio
culturais e os do mundo das representações. 

Esse foi o nosso objetivo ao elaborar dissertação de mestrado sobre a 
cesta Karajá (l\!Ielo Taveira, 1978). No presente artigo tratamos em for
ma resumida dos principais .resultados obtidos naquela pesquisa. 

(*) Do Departamento de Ciências Human:is do Instituto d~ Ciências. I-Iumanas e 
Letras da Universidade Federal de Goiás. 
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Os dados foram obtidos em campo, em coleções etnográficas conserva
das em museus e na bibliografia. Depois dos levantamentos realizados 
no Museu Paulista da Universidade de São Paulo, Museu Antropológico 
da Universidade Federal de Goiás, Museu Nacional da Universidade Fe
deral do Rio de Janeiro e no 1\11 useu do índio da Fundação Nacional do 
índio, e depois da consulta intensiva dos autores que se preocupara1n com 
a etnografia Karajá (Ehrenreich, 1948; Krause, 1940/ 44; Lipkind, 1948), de
cidimos co1npletar a pesquisa com temporadas (1970 e 1974) na aldeia de 
Santa Isabel do l\tforro, Ilha do Bananal, Goiás. 

Consideramos como elementos componentes da cestaria os utensílios 
confeccionados manualmente co1n fibras vegetais flexíveis ou rígidas, 
incluindo as formas dobradas, entrançadas e costuradas que compõem 
aqueles artefatos classificados como bolsa, saco ou cesta, cuja finalidade é 
o transporte e depósito de sólidos ou líquidos. 

Técnica 

, 
Do ponto de vista técnico, as cestas karajá fora1n objeto de observação 

de pesquisadores de campo que descreverarn os exemplares vistos e regis
trados. Ehrenreich, Krause e Lipkind apresentam número maior de da
dos sobre o asunto. 

É difícil averiguar a ·correspondência das cestas citadas pelos autores, 
entre si, destas com aquelas contidas nos acervos museográficos e de todas 
elas com as que são' encontradas no campo. J)escrições lacônicas e, em 
alguns casos, a inexistência de gravuras que esclareceriam os proble1nas, 
dificultam a tarefa. 

Levando em c-onta esse quadro heterogêneo de informações sobre a 
cestaria Kara já, tentamos trabalhar com as cestas que foram reconhecidas 
e aceitas pelos infonnantes locais co1no "serviço de Karajá" e, daí, analisar 
suas características técnicas e sócio-culturais. 

i\1atéria-prima 

Os Karajá citam seis palmeiras co1no as mais utilizadas para a confec
ção das cestas. Embora existam paln1eiras próxünas à aldeia, buscan1 
sempre as que estão mais distantes, que ficam na inata, dispersas, depois 
da capoeira, nas proximidades de suas roças. São elas: o babaçú (Attalea 
Speciosa l\!Iart.), chamado horeni; o buriti ( M:auritia vinifera l\!Iart. ), 
atêhom; a piaçaba (Attalea sp, possivelmente - Attalea exiqua Drude), 
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ahaté; o tucu1n ( Astrocaryum sp ), herú; a bacaba (O enocarpus disdichus 
Mart . , Oenocarpus bacaba), curnanhó e, ainda, a palmeira a que chamam 
manajá (inajá?) 

Outros 1nateriais utilizados nos trabalhos de cestaria são: linha de algo
dão e embira do pau jangada (Opeiba tiboubou Aubl. ), otúcré, respecti
vamentc para costura e amarração. 

T écnicas cesteiras e tipos ele cestas 

Con10 componentes da cestaria, incluünos todos aqueles utensílios 
confeccionados manualmente com fibras vegetais, flexíveis ou rígidas, ou 
seja, todos aqueles artefatos class.ificados como bolsa, saco ou cesta, cuja 
finalid ade é o transporte e depósito de sólidos ou líquidos . 

A partir de 317 exemplares examinados, pode-se dizer que a cestaria 
Karajá se origina de quatro diferentes técnicas de confecção: 

.... 
I. TÉCNICA. CRUZADA <1> 

Obtida pelo cruza1nento das n1alhas . Nas cestas Karajá só se apre
senta a modalidade diagonal desse trançado: folíolos, malhas a serem tran
çadas, parte1n do ponto inicial onde estão inseridos, diagonalmente, su
perpondo-se uns sobre os outros, I a l , 2 a 2 ou 3 a 3, em caso de trançado 
simples. 

No tipo de trançado com superposição alternada de malhas 3 a 3, 
ocorrem motivos ornamentais originados na alteração do sentido do en
trançamento, passando daquela para as de 1 a 1 e 5 a 5. 

FIG. 1 - Tranç·<~do <liago11al : com supe rposição de 
malhas 3 a 3. 

( 1) R e{erência ao trançado cruzado em Ehrrenreich ( 1948 :SO, itens 8 e 9) . 
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FIG. 2 - Trançado ·d:iagonal: com superposição de 
malhas 1 a 1. 

FIG. 3 - Alternação dos sentidos das listas do trançado, 
.compo3ição decorativa. 

Na execução do trançado diagonal, observam-se duas modalidades de 
preparo de folíolo usado no trançado. Numa, o folíolo é dobrado na 
nervura e cortado em toda sua extensão, em linha paralela à nervura; nou
tra, usa-se o folíolo dobrado, mas inteiro, sem o corte longitudinal (como 
era comum fazer nos tempos passados, segundo informações). · 

Observamos, entretanto, que coexistem ainda hoje os dois tratamentos 
dados ao folíolo. 

Os Karajá denominam cit-deré àqueles trançados largos, usados prin
cipalmente em artefatos de confecção rápida e uso imediato. 

Os trabalhos denominados cit-sinion, confeccionados com folíolos 
estreitos, são considerados os melhores, aqueles feitos com. cuidado e ca
pricho . 
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Em trançado diagonal são confeccionadas as cestas: 

Behurá - cesta comprida, trançada cruzada, em diagonal, apenas do lado 
que os índios denominam "costa da behurá" e que, na posição de uso, 
fica junto às costas do indivíduo que a sustém. Quando as pínulas 
- malhas do trançado - sã.o tnais fortes e implicam na inaior resis
tência da cesta, então são "bordados" padrões ornamentais na sua 
parte posterior com mo ti vos meândricos (Foto 1). 

U eriri - ou balaio - cesta de boca circular ovalada, com base dupla e qua
drangular, confeccionada s,egundo a técnica cruzada e1n diagonal. 
As cestas ueriri apresentam geralmente, no trançado lateral, motivos 
ornamentais geométricos em forma de gregas ou então em listas ver
ticais e horizontais - paralelas e perpendiculares - originadas pela 
alteração do sentido do trançado (Foto 2). 

T arirana - cesta trançada em técnica cruzada em diagonal, que obedece às 
mesmas normas de confecção da ueriri, possuindo o fundo duplo e 
quadrangular e a boca fusiforme, considerada pelos índios como boca 
de peixe pirarara, t.areru. Apresenta, como a ueriri, motivos orna
mentais no trançado lateral (Foto 3). 

Lalá-cit-simon - cesta trançada e1n técnica cruzada em diagonal, com base 
dupla e quadrangular, de boca pinçada, alongada e estreita, presos 
os dois ladqs por amarração no centro com cordão torcido de seda de 
buriti. Em decorrência do formato da boca alongada, a base também 
se prolonga em forma retangular bem acentuada. A lalá-cit-simon 
é também confeccionada conforme a ueriri, apresentando listas de
corativas no trançado lateral (Foto 4). 

Lalá-cit-deré - esta cesta de técnica cruzada em diagonal, além de apresen
tar malha 1nais larga - razão pela qual lhe cabe o nome cit-deré -
possui também forma diferente da Lalá-cit-simon. É uma cesta de 
confecção ligeira. Sua forma é retangular, fundo costurado e boca 
lateral. A parte superior é íformada por dois segmentos de raques, 
aman·ados um ao outro, de onde saem as pínulas que, trabalhadas, 
formam as duas faces trançadas da cesta, sendo estas unidas na parte 
final através de urna costura que constitui assim, o seu fundo. É uma 
cesta que não apresenta nenhuma forma de decoração (Foto 5). 

Ruri (do mato) - São cestas trançadas em técnica cruzada em diagonal e se 
apresentam em formatos diferentes. No entanto, · possuem uma ca
racterística comum: seu trançado é obtido através das pínulas que 
partem de uma ou duas r~ues e que formam os lados e fundo da 
cesta. Registramos duas formas: a) formato tringular, fundo entran-
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çado, dobrado, de comprimento maior que a abertura da boca (Foto 
6); b) formato oval, é alongada, cujos lados extremos e o fundo são 
constituídos de · uma só raque <2> (Foto 7). 

2. TÉCNICA ENROLADA 

Nesta técnica, cordéis torcidos envolvem, em direção horizontal, 
' , 

1nalhas verticais e paralelas. Essa modalidade técnica é representada pelo 
"fio duplo" (3), u1na vez que nos exemplares encontrados, os feixes de 
malhas são envolvidos por dois cordéis que formam uma cadeia no plano 
horizontal superior. 

FIG. 4 - Detalhe da face lateral <le uma cesta. 

Os rnotivos ornan1entais são aqui introduzidos através de feixes de. 
embira colorida que substituem os folíolos, ou então, pela pintura desses 
últimos. Co1no exemplo dessa forma de confecção tem-se a cesta manei. 

J\!Ianci - ten1 o formato de en1bornal ou saco, sendo sua técnica de con
fecção a mesn1a aplicada à esteira Karajá, ou seja, a técnica enrolada 
com fio duplo. As vezes apresenta u111a tampa e variações na fonna 
e no tamanho. É decorada por feixes de embira ou folíolos tingidos 
de cor preta e pingentes de penas (Foto l O). 

<2> Em 1979 estivemos em Sta. Isabel, integrando o Projeto de Etnologia e Etnogr~áia 
dos Karajá, da Profa. M. I-l. Fenelon Costa, do Museu Nacional. Nesta ocasião 
verificamos duas outras formas desta cesta: a- rur-i-IRODUONA, co1n forma·t~ 
dic cone e a ruri-lv IFIICAN, oon1 fonnato r:et~ngular, parecida com un1a: behurá 
em tam.anho pequeno (Fotos 8 e 9, respectivamentre). 

(3) Designação dada por M'ax Schrnidt a esse tipo de trançado ( 1942: 187). 
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3. TÉCNICA DOBRADA 

Esta técnica cesteira praticada pelos Karaj{t r equer o auxílio da 
costura para a junção das inalhas e1n trabalho. São semi-folíolos verticais 
sobrepondo-se parcialmen te em sen tido longitudinal, dobrados sobre si 
n1esmos e fixados en tre si por pontos de costura, 2.pós terem envolvido 
os suportes que dão formato à cesta . 

f<' J G . S - Borda ck uma cesta apresentando a costura . 

Esse tipo não apresenta nenhuma fonna de <lecoração ou utilização 
de n1otivos ornamentais . Per Lencem a esta modalidade as cestas urabahu. 

Ura bahu ou pacutu - confeccionada segundo a técnica dobrada, é for-
1nada por duas partes simétricas que se recobrem, base e tampa, fi
cando seu interior hermeticamente fechado e protegido da água, e1n 
conseqüência da disposição dos folíolos . Obtém-se a mesma forma 
para essas partes de um ·único processo técnico de confecção . A for-
1na oval é de terminada- por un1a estrutura d e varetas retiradas de 
espique de palmeira - os suportes da cesta . Para a confecção desta 
cesta, os folíolos são previan1ente preparados. Essa preparação con
siste em cortar o folíolo aberto rente à nervura, sendo utilizada no 
trabalho a bainha nervada. Os folíolos são presos aos suportes por 
ineio de un1a costura, com pontos espaçados uns dos outros, sempre 
dois a dois, fe itos de fio torcido de algüdão em cor branca ou preta. 
As uraúahu não apresenta1n nenhum motivo orna1nental, ou qual
quer tipo de decoração. Varia1n de tamanho mas tên1 um só padrão 
ele fonna e confecção (Foto 11 ) . 

4 . TÉCNICA ESPIRALA.DA 

Feixes torcidos de folíolos desprovidos da seda são enrolados em es
piral, cada volta sendo presa à anterior a través de costura . 
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FIG. 6 - Feixes em espiral, con1 uma das três 
modalidades de costura. 

A decoração é obtida pela coloração diferente dada ao fio que prende 
os feixes espirais, ou mesmo a segmentos dos próprios feixes. A esta téc
nica pertence1n as ruri de fabricação feminina. 

Ruri (espiral) ou 1Y.f ori - cesta pequena, em técnica espiral, de feitio arre
dondado ou retangular, com formas variadas, geralmente tendo como 
padrões a cerâmica utilitária, como potes, panelas, e moringas, assim 
como outros utensílios estranhos à cultura Karajá, como garrafas, la
tas e cantis, formas essas que são copiadas e modeladas em exem
plares dessas cestas. Variam quanto à forma e à costura que prende 
os alongamentos de feixes de fio torcido de buriti que compõem os 
lados ou bójos das- cestas. A decoração da ruri se faz pela pintura dos 
cordéis da costura e pela alteração da cor de determinados segmentos 
de espiral . Os motivos são anéis horizontais, paralelos ou então, 
formas geométricas idênticas àquelas que se apresentam no trançado 
diagonal (Foto 12). 

Motivos decorativos nas cestas Karajá 

Os motivos decorativos da cestaria Karajá são encontrados em cestas 
confeccionadas com malhas diagonais, em trançado de fio duplo e na 
técnica espiral. A esse trabalho ornamental o informante atribui o nome 
de "bordado" da cesta. 

Da técnica cruzada em trançado diagonal originam-se os desenhos 
monocromáticos que se sobressaem pelo relevo de malhas trabalhadas. 
Já nas técnicas enrolada em fio duplo e ·espirala:da, são próprias as expo
sições em duas cores, nas quais os índios utilizam a embira preta ou feixes 
de malhas tingidas . 

234 



Os motivos ornamentais da cestaria Karajá são caracterizados pela 
combinação de linhas retas horizontais e verticais numa composição geo
métrica, e gregas quadráticas. 

Os desenhos representam elementos da fauna terrestre e aquática, 
como o quati, a formiga, a cobra, o urubu, o morcego, o peixe-faca, etc., 
nurha exposição de partes de seus corpos, nunca o animal todo. Repre
sentações de objetos e ações do cotidiano também se constituem em moti
vos ornamentais, sendo exemplos os que significam "tembetá", "gancho" 
ou "dar uma volta". 

Todos os desenhos representados foram analisados e considerados tra
dicionais pelos informantes, tanto em sua forma como em seu significado. 

NOMES E SIGNIFICADOS DOS DESENHOS 

Alubederi (H) 

Biuócê (H) 

Durehêriô ( H) 

Hôdiudiu (H) 

Horutêtê (H) 

Içan-ruri-rarucô (H) ... 

ldjaré (I-I) 

Ma'11atere-Olalá (H) 

Oé-oé (H) 

Omá (H) 

Raradie (H) 

Ruraô (H) 

Tiuxonuheraru (H e M) 

Helehê-didi (H e M) 

Ka.lubederi (M) 

Bicu-Kocê (1'1) 

Durehê-ricô (M) 

Hôcliudiu (M) 

Crorucutêtê (M) 

Manatere-Kolalá (M) 

Koe-Koe~ (1'1) 

Koma (11f) 

Raradie (11) 

Ruraô-Ku (1.f) 

fndio Alubederi. Nação indígena 
distante do Karajá. 

Desenii.o próprio para ueriri e 
behurá. 

Morcego, a•sa de n1orcego 

Gancho, forquilhas que se 
atrac~m 

Perna de sapo 

Braço do po.rco d-0 mato, dobrado 

Desenho :de lagartixa: 

Tembetá; enfeite de rapaz; 
enfeite de lábio 

vai. e vem do caminho 

Barriga: de peixe·-faica. Peixe 
d'água 

Urubu de cabeça vermelha que, 
com as asas abertas, deixa à 
vista duas listas, uma do corpo 
e outra das aisas, cruzadas no peito·. 

Cobra cascavel ou redondo ou de
senho de sucuri. 

Rabo de quati 

Desenho de formiga 

Os motivos ornamentais representam padrões aprendidos pelo ho
mem e pela mulher quando ainda crianças que, mais tarde, aplicarão em 
seus produtos artesanais. 
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AsjJectos sócio-culturais da cestaria Karajá 

Além dos aspectos técnicos ligados à sua ·confecção, a cestaria, enquan
to produto manufaturado, e como qualquer categoria da cultura material, 
oferece ao pesquisador possibilidades de observá-la em suas vinculações 
com a sociedade que a produziu. O exa1ne dos aspectos sócio-culturais da 
cestaria Karajá será iniciado pela investigação de suas finalidades junto 
à tribo, de sua distribuição na aldeia e das razões para essa distribuição. 

Da finalidade - A.s cestas Karaj{t presta1n-se a finalidades diversas: 

a) Meio de transporte - com o único objetivo de transportar pro
dutos colhidos na roça e no mato, o índio Karajá confecciona 
cestas duráveis e nã.o duráveis, pertencendo aos dois casos a 
cesta behurá, e, ao último, a ruri do inato. 

A cesta behurá é confeccionada por homen1, se ben1 que nem to
dos saibµm trançá-la, e é de seu uso exclusivo. ~ um meio de 
transporte para cargas mais pesadas ou numerosas, como lenha, 
folhas de palmeira, coco, peixe, cana, 1nandioca' . A.s cestas ruri 
do inato, e1n qualquer uma de suas forrnas, são trançadas indi
ferentemente por todos os elementos da aldeia, até mes1no pelos 
rapazes e crianças, quando necessário o seu uso. São confeccio
nadas no "cerrado", fora de casa, em qualquer lugar, para aten
der a uma necessidade momentânea, quando, por exemplo, o 
índio encont.i;.a algo que lhe convenha transportar: frutas (man
gaba, pequi, coco) e peixes. 

b) Meio de transporte e depósito - as cestas u.c.riri e lalá servem tanto 
para transportar objetos como para armazená-los. A cesta ueriri, 
confeccionada pelo homem, é usada tanto por ele quanto pela mu
lher, para fins domésticos. Nelas são transportados os produtos 
colhidos na roça e na mata e armazenados os artigos de uso do-
1néstico, produtos ele trabalho artesanal. Para suas atividades, a 
mulher transporta na ueriri a lenha, o barro e os suprimentos 
de comida, tais co1no: batata, mandioca, ou qualquer outra 
coisa que busque na roça. Dentre os produtos armazenados 
destacam-se pratos, bonecas de barro, novelos de fio de algodão, 
mandioca, pequi, etc. As ucriri pequenas são usadas pelas crian
ças que nelas guardan1 os seus pertences. As cestas lalá atendem 
a duas finalidades, dentro dos seus dois tipos de apresentação 
de trançado: 

1) lalá-cit-deré - confeccionada pelo homem, a qualquer hora, 
em qualquer lugar, serve para o transporte imprevisto de coi-
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sas, tais con10 ovos de tartaruga, quando então sua confecção 
é ligeira e para uso iinediato. É também utilizada para ar
mazena1nento ele artigos empregados na fabricação de ador
nos, co1no penas, e como depósito de plantas inedicinais. 

2) lalá-cit-simon - que tem função ligada só ao armazena1nento, 
é confeccionada pelos horr1ens e usada por homens adultos e 
rapazes. É própria para guardar irr1bé, cera e pena. 

e) Depósito - a cesta Tarirana é feita pelos hon1ens para uso exclu
sivo das mulheres que nela annazenam "miudezas", como pente, 
óleo de babaçu e, no caso de terem filhos, os brinquedos das 
crianças. O informante lVIaluaré aventou a possibilidade desse 
tipo de cesta também servir para transporte quando disse que 
ela pode ser levada na cabeça ou na inão, geralmente co1n óleo 
para o cabelo e pente. A cesta urabahu, usada pelo home1n ca
sado, rapaz e mulher, é confeccionada pelo homem e destinada 
à conservação de produtos inais delicados, perecíveis em con
ta to com a água, ou então, de objetos in uito pequenos, como 
penas, anzóis, breu, etc. Hoje raramente é usada, pois além 
de estar sendo substituída en1 suas funções por um outro objeto 
equivalente, poucos são os ho1nens da aldeia que sabe1n ainda 
confeccioná-la. A cesta manei é de confecção e uso próprio das 
mulheres e serve de depósito para sementes de m.ilho, amen
doim, -µrucun1, algodão, etc., destinadas ao plantio ou à tin
turaria. 

Q 

d) Depósito e Coniércio - a ruri espiralada é trançada pelas mu
lheres e se destina à guarda permanente de objetos de uso das 
artesãs, das meninas e velhos. Continuamente está sendo feita 
e vendida, por ser hoje considerada artigo de con1ércio. 

A dt'.stribuição da cesta na aldeia 

Para obter conhecimento da distribuicão das cestas na aldeia, foram , 
examinadas todas as casas com exceção de uma delas, cu1·os habitantes se ' , 
achavam ausentes. 

Apresentaram-se diversos tipos de cestas nas ·casas K.arajá: ueriri, behu
rá, ruri espiralada, lalá, urabahu ou pacutu, manei, ruri do m,ato e alguns 
outros procedentes das tribos Kamaiurá, Xerente e Xavante. 

Vitnos um total de 198 peças, sendo em maior nümero as cestas ueriri, 
seguidas em ordem decrescente pelas ruri espiraladas, behurá, tarirana, 
lalá e urabahu, outras de procedências diversas, manei e ruri do mato. 
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Assim verificamos nas 54 casas Karajá de Santa Isabel do lVIorro a se
guinte distribuição de cestas: 

uenn 92 46,22 
run ( espiralada) 41 20,60 
behurá 30 15,08 
tarirana 12 6,03 
lalá 7 3,52 
urabahu 7 3,52 
out:ras procedências 4 2,01 
manei 3 1,51 
ruri do mato 3 1,51 

TOTAL 199 100,00 

Observamos que a maior concentração de variedades de peças foi 
assim verificada: , 

I 

- A cesta ueriri foi encontrada em maior número (7 exemplares) 
na casa 35; a ruri espiralada é a que formava o conjunto maior dentro de 
uma habitação: 14 exemplares na casa 18. 

- A maior quantidade de cestas behurá se apresentou na casa 4, co1n 
6 exemplares, sendo que um deles havia sido tomado por empréstimo na 
casa 3. Por sua vez, a maior quantidade de cestas tarirana foi encontrada 
nas casas 24 e 31, cada uma delas com dois exemplares. 

- Os tipos restantes se apresentaram em conjunto de duas peças, não 
mais que isso, e foram pouco freqüentes em cada unidade de habitação da 
aldeia. 

' - A maior variedade de cestas foi encontrada nas casas de números 
36, 3, 4, 18, 24 e 32, sendo 6 tipos na primeira e 4 nas demais. Tais ocor
rências serão demonstradas no plano da aldeia de Santa Isabel, de . con
formidade com a disposição das casas e distribuição das cestas (ver quadro 
na página seguinte) . 

Razões da distribuição 

O tipo de trabalho utilizado para a obtenção de cestas é doméstico. 
Ao homem cabe a coleta da matéria-prima necessária ao seu trabalho e 
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ao executado pela mulher. Ambos partlc1pam da confecção cesteira, 
cabendo a cada um deles tipos específicos de cestas. Para cada sexo as 
habilidades técnicas são comuns, mas existe a possibilidade da pessoa 
optar ou não por esse tipo de trabalho, pelo menos para o homem quando 
rapaz, segundo nos indicou o informante. 

A confecção de ·cestas obedece a estipulações domésticas, pois as de
cisões são tomadas em relação às exigências familiares, atendendo ao que 
pr~cisam em casa, quanto ao uso e, para alguns tipos delas, quanto ao 
número de pessoas componentes do grupo familiar (homem, mulher, fi
lhos, parentes da mulher) a quem são destinados exemplares. 

Normalmente abandonam a confecção desses artefatos quando, por 
determinado período de tempo, se acha provida a sua cota doméstica, mes
mo que dela façam parte outros objetos com funções similares. 

Vimos que a cestaria Karajá, de maneira geral utilitária, tem como 
finalidade atender às necessidades domésticas ele transporte e armazena
gen1 (depósito). Em face de tal fato, a presença e distribuiçâo das 'Cestas 
na aldeia geralmente se dá em função: l) de atividades domésticas; 2) de 
atividades de todo o grupo; 3) da confecção e consumo das cestas e 4) do 
seu desaparecimento. 

I 

a) Atividades domésticas: a presença de uma behurá ou ueriri dentro 
de casa ou em suas proximidades depende do trabalho na roça ou 
do que se poderá coletar no campo e no mato em épocas diversas 
do ano. Os produtos de coleta e colheita armazenados variam de 
acordo com Q período da seca ou da chuva. Se as cestas behurá e 
uerirí são ele confecção masculina e de seu próprio uso, excetuan
do-se a segunda que também é usada pela mulher, vimos que sua 
proporção para cada casal é de uma behurá para duas ueriri . 
Assim sendo, a quantidade dessas cestas se apresenta e1n cada casa 
de conformidade com o número de seus ocupantes, excluídas as 
crianças. 

b) Das atividades de todo o grupo : vimos cestas cheias de bonecas de 
argila, desses modelos novos destinados à venda, ou inacabadas, 
em fase final de confecção, ou prontas, já com a pintura final . 
Outras cestas continham fusos com fios de cordel de algodão enro
lados em novelos, prontos para serem trabalhados. Com relação 
aos adornos e enfeites, vimos, confirmando as informações obtidas 
sobre a preparação da Festa da Casa Grande a se realizar em 
março do ano seguinte, cestas contendo adereços já concluídos, 
destinados a esta comemoração. 

c) Da confecção e consumo das cestas: a maior concentração de ces· 
tas encontra-se geralmente nas casas dos artesãos cesteiros de ídade 
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mais avançada. Porém, nem se1npre as cestas era1n encontradas 
na casa do seu confeccionador. Pudemo~ notar a existência de 
muitas delas ern urna casa, confeccionadas por moradores de outra. 
Este deslocamento decorre de três fatores, dádiva, empréstimo e 
venda. 

1) Dádiva - segundo informação de A.ru tana, existe a possibilida
de de se presentear cestas a urn filho .. a urn genro ou então a 
parentes da mulher. Isso faz com que os artefatos produzidos 
dentro do grupo doméstico o transcenda1n, a1npliando-se a pro
dução por motivos outros que não as necessidades domésticas. 
Arutana, poré1n, não fez referência a uma situação especial que 
pudesse provocar esse procedimento. A necessidade que u1na 
pessoa tenha da cesta, aliada à incapacidade de confeccioná-la 
e, ainda, ao condiciona1nento do parentesco mantido entre ela 
e a 1nulher do artesão, via pela qual se transfere o artefato, fo
ram as razões apontadas. Seu depoimento mostra ainda que, 
além dessas circunstâncias, outra modalidade de ceder (deslo
car) o objeto é o empréstimo. 

2) Empréstimo - oportunidade en1 que uma cesta se desloca tem
porariamente de uma casa para outra, a fim de sanar necessi
dades surgidas por parte de quem a requisita. Um índio pede 
emprestado u1na cesta de outro pelos m.otivos seguintes: quan
do não é artesão cesteiro e quando o número de cestas que pos
sui é inferior ao que ele necessi ta para fazer um transporte de 
major proporção. 

3) Venda - feita, muitas vezes, para indivíduos da própria aldeia. 
Os exemplares de cestas se deslocam de uma casa a outra, uma 
vez efetuada a vend.ft, ntuna transferência permanente de posse, 
a exemplo da mesma narrativa acima, do informante Arutana. 
E1n inon1ento algum foi mencionada a prática da troca de uma 
cesta por outro artefato ou por serviços. 

d) Desaparecimento das cestas: A cesta sai de circulação quando ocor
re a alteração do seu estado físico, a sua venda a populações estra
nhas ou a sua substituição por outros produtos importados de 
outra tribo indígena ou dos "cristãos" . 

l) A Iteração do estado físico - determinadas cestas são abandona
das logo após o seu uso. É o caso da ruri do inato, de confec
ção ligeira. Outras têm um período de duração mais longo, 
mas todas têm o mesmo fim . Como são confeccionadas de ma
terial perecível, a tendência é estragarem-se com o uso cons
tante. 
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2) Venda - elas cestas Kara já, as ru.ri, confeccionadas pelas mulhe
res, parece1n ser, pela quantidade e pela apresentação na aldeia, 
as destinadas à con1ercialização. As outras, segundo as decla
rações de um inforn1ante, são vendidas desde que haja procura 
específica . 

3) Substituição por outros produtos - cada tipo de cesta tem so
frido redução na produção devido ao aparecirnento de novos 
objetos (cestas diversas, latas, malas, garrafas, panos) e de no
v<:>s meioJ de transporte (caminhõ::s, camionetas e automóveis). 
'Tudo isto, introduzido por outras culturas, indígenas ou não, 
alterando a concepção primeira do recipiente usável, substi
tuiu a cesta em suas funções, produzindo uma din1inuição da 
produção cesteira. 

O aprendizado da. cestarú;i e o born artesão 

Sobre aprendizagem elo trançado da cesta pudemos observar que, en
quanto rapaz, o índio Karajá possui .outras atividades que não as liga
das ao trabalho da roça de obtenção de alin1entos, enfidi, de subsistência. ' , 
Como as ·cestas Karajá têm uma função utilitária, pelo menos a behurá e a 
ueriri, então o indivíduo só vai preocupar-se em confeccioná-las quando 
estiver nct época de s·e responsabilizar pelo sustento de sua casa .ou fa1ní
lia, quando então surge a necessidade do seu uso. 

Outra modalidac~ de cesta, a ruri do mato, é confeccionada por eles 
desde a inais tenra idade e é considerada corno "a coisa mais fácil de fa
zer". E como qualquer pessoa, ho1nem ou mulher, o jovem vai ao inato 
e, necessitando transportar alguma coisa dali, trança uma ruri, que é feita 
por eles "só prá brincá, prá treiná tarr1bém". 

l\'1as as cestas que possuen1 motivos decorativos, de cer ta forrna são 
aprendidas, desde logo, pelas crianças, através da aprendizagem dos seus 
de:senhos, que n1ais tarde serão incluídos no tr.ançado. 

Quanto às inulheres, não obtive1n os unia só inforn1ação sobre a época 
certa de iniciarem suas atividades cesteiras. No entanto, vimos freqüen
te1nen te n a ald·eia rneninas confeccionando ccstinhas, a ruri espiralada. 

l)entre os nove tipos de cestas confeccionadas pelos Kara já, aquelas 
trançadas com n1alhas diagonais, feitas pelos homens, apresenta1n, ge
ralmente, motivos ornan1entais característicos, resultantes do próprio tran
çado. 

A cesta ruri espiral e a nianci, de confecção fe1ninina, també1n apre
senta1n padrões decorativos e, neste caso, os desenhos são ressaltados pelas 
costuras que prenden1 u1na espiral à outra. 
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Dessa forma, ho1nens e mulheres utilizam os mesmos inotivos orna-
1nentais dentro de seus trabalhos exclusivos. 

A aprendizagem é feita em grupos, sendo os padrões transmitidos, de 
geração ern geração por elementos rnais idosos, tais como pai, mãe, "pro
fessor", pessoas capacita das para tanto, às crianças de an1 bos os sexos que, 
inais tarde, os aplicarão em seus produtos artesanais. 

O número de padrões dominados pelas pessoa5 pode variar depen
dendo da capacidade de cada u1n ein aprender e guardar um número maior 
ele desenhos . O conhecimento e o uso dos mesmos motivos por diversos 
indivíduos se fazem dar.os no conjunto de opiniões dadas no decorrer do 
traçado de um desenho. Portanto, homens e inulheres aprendem e utili
zam os mesmos desenhos. E o bom artesão é reconhecido pelos cuidados 
técnicos, pela trança bem feita que concorre para um trabalho uniforme 
e definido. 

l nf luências externas sobre a cestaria K ara já 

Os "cristãos" e as "nações" de índios que vivem em contato com os 
Karajá exercem na cestaria influência lnedida em dois sentidos: 

a) a primeira, que cha1naremos de quantitativa, refere-se à alteração 
no processo de produção das cestas pela sua substituição por tipos 
procedentes de outras tribos indígenas ou p.or utensíl ios equiva
lentes quanto ao uso, procedentes da sociedade envolvente. Neste 
último caso n1encionamos, como exe1nplo, a introdução de malas, 
sacolas, la tas, etc. 

Ern decorrência desta substituição, ocorre o decréscimo da produção, 
a falta de interesse e1n se aprender a trançar, fatos esses que vê1n concor
rer para a redução do nún1ero total de cestas e, inclusive, para o desapare
cimento gradativo de alguns tipos. 

b) a segunda forma de influência tern un1 sentido ina is qu,alitativo, 
pois, de um lado, vem alterar n1orfologicamente alguns destes pro
dutos da técnica do trançado, e de outr.o, parece incidir sobre a 
divisão sexual do trabalho tradicional entre os Karajá. 

Quanto às alterações 1norfológicas, pôde-se verificar que a altura da 
ueriri está sendo aumentada para que a cesta fique inais funda; a manei 
tem sido alterada no trançado e na forma; finalmente, as ru.n: espirais al-
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teram-se tanto na fonna, que cada vez mais toma u1na aparência diver
sa de pote, garrafa, botija, etc., quanto na confecção, em que se adota um 
novo tipo de costura, que lhes altera o aspecto geral. 

Outras cestas coino a behurá, tarirana, lalá e ruri do mato, pouco ou 
nada sofreram por influência externa ao grupo Karajá. 

Nas alterações na divisão sexual tradicional do trabalho cesteiro, 
nota-~e quê, atualmente, as mulheres diversificam as fonnas de suas cestas 
e fazem um nún1ero bem maior delas, dada a crescente procura pelo mer
cado externo. Tal como ant~s, a cestaria continua a pertencer às esferas 
masculina e · feminina - cada uma delas com seus tipos próprios. 

, 

I 
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FOTO 1 - Cesta behurá. 
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FOTO 2 - Cesta ueriri . 
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FOTO -3 Cesta tarirana . 
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FO~~o 4 - Cesta lalá-cit-simon. 



FOTO 5 Cesta la lá-cit-deré. 



FOTO 6 - Cesta rurt) do mato (forma triangular). 
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FOTO 7 - Cesta ruri., do mato (fonna oval). 
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FOTO 8 - Cesta ruri} do mato (fonna de cone). 
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FOTO 9 - Cesta rurt) do mato (forma retangular). 
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FOTO 10 - Cesta 1nanci. 
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FOTO 11 - Cesta ura<AU u ou 1--~h paculu. 
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FOTO 12 - Ce ta ruri (espiral) ou mon. 
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