
Fios que Cruzam a Urdidura
MÓDULO 1 

Origens da Arte de Tecer



DEFINIÇÃO DE TECELAGEM

 Tecelagem é uma técnica de fabricação de tecido.

 Consiste no entrelaçamento de dois fios ou fios separados 
em ângulos retos para formar um tecido ou tecido. Esses 
dois fios são chamados de urdidura e trama.

 Os fios de urdidura correm verticalmente, ou para cima e 
para baixo, e os fios de trama, trama ou enchimento 
correm horizontalmente, ou de um lado para o outro.

 Para tecer, movemos os fios da trama por cima e por 
baixo dos fios da urdidura e isso cria tecido (por 
exemplo, como o tecido usado para fazer roupas).

 A tecelagem também é usada para criar cestas, esteiras e 
outros itens de materiais como galhos de salgueiro, 
galhos e gramíneas.

https://en.wikipedia.org/wiki/Weaving

Tzachili & Zimi, 2012



DEFINIÇÃO DE TECELAGEM

 O método no qual esses fios são entrelaçados afeta as características do tecido/pano.

 A maneira como os fios da urdidura e da trama se entrelaçam é chamado de trama. Um 
fio de urdidura é chamado de fim e um fio de trama é chamado de picareta. Os fios da 
urdidura são mantidos esticados e paralelos entre si, normalmente em um tear.

 Tecido/pano geralmente é tecido em um tear, um dispositivo que mantém os fios da 
urdidura no lugar enquanto os fios da trama são tecidos através deles.

 A maioria dos produtos tecidos são criados com uma das três tramas básicas: trama 
simples, trama de cetim ou trama de sarja.

 O tecido pode ser liso (em uma cor ou um padrão simples) ou pode ser tecido em design 
decorativo ou artístico.

 Outros métodos de produção de tecidos/tecidos são tricô, crochê, feltragem e trançado 
ou entrançado.

Tzachili & Zimi, 2012



 Weaving can be summarized as a repetition of three actions, also called the primary motions of the loom.

 Descamação: onde os fios da urdidura (extremidades) são separados levantando ou abaixando quadros 

de liços (liços) para formar um espaço livre por onde a picareta pode passar

 Colheita: onde a trama ou a picareta é impelida pelo tear com a mão, um jato de ar, uma pinça ou uma 

lançadeira.

 Batimento ou sarrafo onde a trama é empurrada contra a queda do tecido pela palheta.

 A urdidura é dividida em dois grupos sobrepostos, ou linhas (na maioria das vezes, fios adjacentes pertencentes 

ao grupo oposto) que correm em dois planos, um sobre o outro, para que a lançadeira possa ser passada entre 

eles em um movimento reto.

 Em seguida, o grupo superior é abaixado pelo mecanismo do tear, e o grupo inferior é elevado (derramamento), 

permitindo passar a lançadeira na direção oposta, também em movimento reto.

 Repetir essas ações forma uma malha de tecido, mas sem bater, a distância final entre as tramas adjacentes 

seria irregular e muito grande.

DEFINIÇÃO DE TECELAGEM

https://textilestudycenter.com/motion-of-loom/

Tzachili & Zimi, 2012



DEFINIÇÃO DE TECELAGEM:
DERRAMAMENTO – COLHEITA - BATENDO

https://www.britannica.com/technology/loom



 Os movimentos secundários do tear são:
 Movimento de liberação: onde a urdidura é liberada do feixe de urdidura a 

uma velocidade regulada para tornar o enchimento uniforme e do design 
necessário

 Movimento de recolhimento: retém o tecido de forma regulada para que a 
densidade do enchimento seja mantida

 Os movimentos terciários do tear são os movimentos de parada: para parar o 
tear em caso de quebra de linha.

 Os dois principais movimentos de parada são:
 Movimento de parada de urdidura

 Movimento de parada da trama

DEFINIÇÃO DE TECELAGEM

https://textilestudycenter.com/motion-of-loom/

Tzachili & Zimi, 2012



AS ORIGENS DA TECELAGEM

 A tecelagem é reconhecida como um dos artesanatos sobreviventes mais antigos 

do mundo.

 A arte da tecelagem remonta à era paleolítica, cerca de 30.000 a 20.000 anos 

atrás.

 O desenvolvimento de formas de tecelagem constitui a 'revolução humana' na 

era paleolítica.

https://www.arch.cam.ac.uk/research/projects/archived-projects/origins-weaving-project 

Adavasio, Soffer, & Klima, 1996, Adavasio, Hyland, & Soffer, 1997, Lupo & Schmitt, 2002, 
Soffer, Adovasio, & Hyland, 2000  

https://www.arch.cam.ac.uk/research/projects/archived-projects/origins-weaving-project


AS ORIGENS DA TECELAGEM

 Algumas teorias afirmam que a observação de ninhos de pássaros sugeriu a ideia do 

entrelaçamento e, consequentemente, a invenção da tecelagem, pois a tecelagem é 

essencialmente entrelaçar fibras para criar tecido.

 O homem primitivo desenvolveu a primeira corda torcendo as fibras das plantas. 

Preparar feixes finos de material vegetal e esticá-los enquanto os torcia produzia um 

fio ou fio fino.

 Mas antes mesmo que o processo real de tecelagem fosse descoberto, o princípio 

básico da tecelagem era aplicado ao entrelaçamento de galhos e galhos para criar 

cercas e abrigos para proteção e cestos para coleta de mercadorias e 

armazenamento de produtos.

https://www.arch.cam.ac.uk/research/projects/archived-projects/origins-weaving-project 

Adavasio, Soffer, & Klima, 1996, Adavasio, Hyland, & Soffer, 1997, Lupo & Schmitt, 2002, 
Soffer, Adovasio, & Hyland, 2000  

https://www.arch.cam.ac.uk/research/projects/archived-projects/origins-weaving-project
https://www.arch.cam.ac.uk/research/projects/archived-projects/origins-weaving-project


AS ORIGENS DA TECELAGEM

 Inicialmente, as plantas eram usadas muito provavelmente para fazer cordas e redes 

(Nadel et al. 1994).

 É importante lembrar que o ambiente frio daquela época levou os humanos a usar 

para suas roupas peles e peles de animais, que indiscutivelmente forneciam a melhor 

proteção contra o frio.

 A primeira evidência para a técnica de tecelagem e os tecidos mais antigos 

conhecidos são encontrados no contexto do Paleolítico da Eurásia. Isso sugere que o 

'saber fazer' da utilização das plantas, além de seu consumo como alimento, estava 

ligado ao clima frio e ao ambiente hostil que prevalecia nessa época.

 No entanto, alguns teóricos afirmam que é impossível dizer com certeza a hora exata 

em que a tecelagem começou, principalmente devido à natureza frágil das 

ferramentas utilizadas e à fácil deterioração dos produtos.

https://www.arch.cam.ac.uk/research/projects/archived-projects/origins-weaving-project 

Adavasio, Soffer, & Klima, 1996, Adavasio, Hyland, & Soffer, 1997, Lupo & Schmitt, 2002, 
Soffer, Adovasio, & Hyland, 2000   

https://www.arch.cam.ac.uk/research/projects/archived-projects/origins-weaving-project
https://www.arch.cam.ac.uk/research/projects/archived-projects/origins-weaving-project


 Os primeiros experimentos do homem da Idade da Pedra com barbantes e fios 

levaram aos primeiros tecidos tecidos. Gradualmente, as pessoas desenvolveram 

grande habilidade em tecer tecidos.

 Cada família produzia tecidos para suas próprias necessidades. A tecelagem de 

tecidos permaneceu uma atividade associada à unidade familiar por milhares de 

anos.

 Alguns dos achados têxteis mais antigos são fragmentos encontrados nas tumbas do 

antigo Egito. Estes têxteis foram preservados graças ao clima seco e à areia.

https://www.arch.cam.ac.uk/research/projects/archived-projects/origins-weaving-project 

AS ORIGENS DA TECELAGEM

Adavasio, Soffer, & Klima, 1996, Adavasio, Hyland, & Soffer, 1997, Lupo & Schmitt, 2002, 
Soffer, Adovasio, & Hyland, 2000   

https://www.arch.cam.ac.uk/research/projects/archived-projects/origins-weaving-project


Textile (nmec.gov.eg)

Tecidos antigos do Egito

https://www.nmec.gov.eg/en/story/1088/Textile


Roupas de múmia de linho –

Egito

Data cerca de 1545-1350 a.C.

Os hieróglifos são pintados de amarelo e 

delineados com preto

Walton, 1936

ADD LINKS



túnica egípcia - de um túmulo

A roupa era tecida com lã violeta-

avermelhada e fios de linho branco.

Foi feito em uma peça e costurado sob os 

braços

1º – 7º século d.C.

Walton, 1936



 De acabamento semelhante, linho muito fino, foram os tecidos descobertos no 

Peru, também entre os vestígios arqueológicos mais antigos.

 Índios e peruanos criaram os primeiros tecidos de algodão.

 A Mesopotâmia produzia tecidos de lã.

 Os chineses foram os primeiros a produzir seda desde os primeiros séculos do 

terceiro milênio a.C. Antes da dinastia Qin (221-206 aC), os chineses cultivavam e 

processavam plantas de fibra, adquirindo as técnicas de fiação, tecelagem e 

tingimento. A roda de fiar para seda apareceu em dois tipos: um operado à mão e 

outro operado a pé. A roda de fiar operada a pé deu aos tecelões a oportunidade de 

trabalhar com as duas mãos e melhorar a qualidade e a quantidade de seus 

produtos de seda.

 Os chineses também inventaram o tear multi-pedal que podia tecer padrões 

complicados e geométricos.

AS ORIGENS DA TECELAGEM

Nadel, Werker, Schick, Kislev & Stewart, 1994



túnica peruana(

antes da conquista espanhola)

A vestimenta era tecida com algodão 

e decorada com lãs coloridas.

A lã vermelha foi tingida, enquanto o 

amarelo e o marrom são as cores 

naturais da lã de alpaca.

1º – 7º século d.C.
Walton, 1936



 A fiação foi desenvolvida primeiro, seguida pela tecelagem.Os teares de urdidura 

usados pelos antigos gregos eram os tipos mais antigos.

 Os teares provavelmente foram desenvolvidos durante o período minóico. No início 

desse período, o tecido era escasso e muito valioso. As fotos que mostram antigas 

mulheres minóicas usando saias com babados são enganosas. Por causa da 

dificuldade de tecer sem tear, essas saias provavelmente não eram feitas de 

tecido. Eles provavelmente eram feitos apenas de barbante. 

 O material usado na roupa deveria ter sido mínimo.O tear provavelmente 

aumentou a qualidade e diminuiu o custo do tecido feito. Depois que o tear foi 

inventado, as roupas cobriam mais o corpo, mas como o tear produzia tecidos 
retangulares, as roupas também tinham esse formato.

AS ORIGENS DA TECELAGEM

Nadel, Werker, Schick, Kislev & Stewart, 1994, Scheid & Svenbro, 2001



AS ORIGENS DA TECELAGEM

Fiação Tecelagem

Método grego e romano 

de fiação e tecelagem
Walton, 1936



 À medida que a arte da tecelagem começou a florescer, a rica produção de 
artefatos foi ecoada pela importância simbólica da tecelagem. Nos anos antigos, 
a tecelagem era destinada aos deuses, rainhas e à classe alta da sociedade.A
importância da tecelagem foi retratada com o nascimento dos mitos. 

 Deuses protetores da tecelagem existiram em todas as civilizações, declarando a 
força criativa que governa o mundo, assim como esta arte em particular.No
Egito, Neith era considerado uma das divindades mais antigas. Ela foi 
considerada a criadora do universo e tudo que ele contém; ela também governou 
como funciona. 

 Além disso, ela era a deusa da tecelagem, água e rios, mães e parto, sabedoria, 
caça e destino. Como tal, Neith era adorada como a deusa tecelã e o símbolo do 
eterno feminino e da natureza.

IMPORTÂNCIA DA TECELAGEM NA 
SOCIEDADE E RELIGIÃO

Piperno, 1988, Ryan, 2011



TECENDO NA SOCIEDADE E 
RELIGIÃO ATRAVÉS DOS TEMPOS

https://egyptian-gods.org/egyptian-gods-neith/

Deusa Egípcia Neith

Neith era uma das divindades mais 

antigas do Egito. Acredita-se que ela foi 

auto-criada no momento da criação. 

Ela é a deusa da tecelagem e outras 

artes domésticas.

Seus símbolos eram: arco, escudo, 

flechas cruzadas, ankh, tear, pano de 

múmia



 Na Grécia Antiga, a tecelagem era uma atividade recreativa para deuses, rainhas 

e a classe alta.

 Atena era a deusa grega da sabedoria, protetora dos trabalhos femininos e da 

tecelagem.

 Ela era uma tecelã muito capaz e muito orgulhosa de sua habilidade em tecer.

 Na Ilíada, Homero menciona que Atena usa um vestido que ela mesma teceu 

(Zimi & Tzachili, 2012)

TECENDO NA SOCIEDADE E RELIGIÃO 
ATRAVÉS DOS TEMPOS



 Penélope, uma rainha de Ítaca, foi outra famosa tecelã da antiguidade. Segundo a 

Odisseia, um poema de Homero, Penélope esperava há muitos anos o retorno de 

seu marido Ulisses de Tróia. Para evitar os vários pretendentes que a instigavam a 

se casar com um deles, ela declarou que se casaria ao tecer uma mortalha para o 

sogro. Cada noite ela desfazia o que havia tecido durante o dia e assim adiava o 

casamento até o retorno de Ulisses.

 Na Odisseia, roupas tecidas com certos padrões foram reconhecidas como produto 

de sua técnica de tecelagem pela rainha de Faiakes (habitantes da ilha de Corfu). 

Assim, quando Ulisses chegou ao Palácio de Alcínoo (rei de Faiakes), Homero 

escreve: “Arete de braços brancos (a rainha) foi a primeira a quebrar o silêncio. 

Pois no manto e na túnica fina que ela o viu vestindo, ela reconheceu algumas 

roupas que ela mesma havia feito...”

https://www.rwaag.org/weaving#:~:text=Weaving%20was%20an%20important%20tradition%20for%20women%20in,Athena%2

0wears%20a%20dress%20that%20she%20wove%20herself

TECENDO NA SOCIEDADE E RELIGIÃO 
ATRAVÉS DOS TEMPOS

https://www.rwaag.org/weaving#:~:text=Weaving%20was%20an%20important%20tradition%20for%20women%20in,Athena%20wears%20a%20dress%20that%20she%20wove%20herself
https://www.rwaag.org/weaving#:~:text=Weaving%20was%20an%20important%20tradition%20for%20women%20in,Athena%20wears%20a%20dress%20that%20she%20wove%20herself


COLEÇÃO: CHIUSI, MUSEO CIVICO NOME: VASO DA PINTORA DE PENÉLOPE -
DESENHO DO LADO A, MOSTRANDO PENÉLOPE EM SEU TEAR, COM 

TELÊMACO PRESENTE CA.430 A.C. (ALTO PERÍODO CLÁSSICO, FORMA: 
SKYPHOS)



• Segundo Scheid e Svenbro (2001), a tecelagem também era uma modalidade de 

Jogos Olímpicos para “donzelas”, chamados de Heraea, que aconteciam no 

templo de Hera. As mulheres teciam um manto para a deusa Hera, esposa de 

Zeus, a cada quatro anos, como um presente para a continuação da paz.

• Assim, tecer panos torna-se uma metáfora para unidade, harmonia e paz.

• Como Hera era a deusa do casamento, bem como o pai da esposa dos deuses, ela 

era a divindade ideal para representar a unidade e a paz tecidas de conflito e 
guerra.

TECENDO NA SOCIEDADE E RELIGIÃO 
ATRAVÉS DOS TEMPOS



TECENDO NA SOCIEDADE E 
RELIGIÃO ATRAVÉS DOS TEMPOS

Estátua de Hera – Museu do Louvre

https://www.icysedgwick.com/weaving-in-mythology/



 Ainda hoje usamos expressões como “cortou-se o fio da vida de alguém”, 

significando que alguém morreu, originárias da Grécia Antiga e dos Moires.

 Moires (Destinos) na mitologia grega eram três deusas tecelãs que definiam o 

destino de cada mortal ao nascer.

 As três Parcas, Clotho (o Spinner), Lachesis (o Alloter) e Atropos (o Inflexível), 

tinham grande poder e até mesmo Zeus foi incapaz de recuperar suas provisões.

 Cada Destino tinha uma tarefa diferente: Cloto fiava o fio da vida, Láquesis 
mediu seu comprimento atribuído e Átropos o cortou com sua tesoura.

TECENDO NA SOCIEDADE E RELIGIÃO 
ATRAVÉS DOS TEMPOS



 A tecelagem era conhecida em várias partes do mundo antigo conhecido.Apesar
da distância entre a Grécia e a Escandinávia, histórias semelhantes foram 
registradas, estabelecendo a importância da tecelagem em todas as culturas.

 As Norns eram as tecedoras do destino na mitologia nórdica. 

 De acordo com o poema Völuspá, as três Norns representando o Passado, o 
Presente e o Futuro, respectivamente, eram Urdr, Verdandi e Skuld.As três Norns
correspondiam aos três Destinos da mitologia grega, como a realidade humana 
tecida em tapeçarias, e ninguém poderia alterar a imagem de sua tapeçaria e, 
portanto, de seu destino.

 As Normas não eram adoradas pelos vikings, que as usavam para explicar ou dar 
sentido a eventos aparentemente aleatórios ou caóticos (McCoy, 2016). Assim, 
nos poemas vikings, as pessoas culpam as Nornas por cada infortúnio.

TECENDO NA SOCIEDADE E RELIGIÃO 
ATRAVÉS DOS TEMPOS



TECENDO NA SOCIEDADE E 
RELIGIÃO ATRAVÉS DOS 
TEMPOS

Normas tecendo o destino

Por Arthur Rackham (1912)
https://www.icysedgwick.com/weaving-in-mythology/



• Mesmo na literatura de inspiração folclórica, séculos depois no Reino Unido, a 

tecelagem também está presente. 

• O Conto da Senhora de Shalott é um desses exemplos.A Dama de Shalott aparece 

nas lendas arturianas como Elaine de Astolat. Ela é uma misteriosa Lady que vive 

em um castelo no meio de um rio. Ela foi amaldiçoada a nunca ser capaz de olhar 

pela janela para o mundo real, mas apenas seu reflexo através de seu espelho. A 

Senhora tece cenas da vida cotidiana em seu tear. Um dia, ela vê Lancelot em seu 

espelho e fica tão encantada com sua beleza que abandona sua tecelagem para 

olhar pela janela. Nesse momento, a maldição quebra o espelho e ela é expulsa do 

castelo. A Dama vai para Camelot, mas morre antes de chegar lá.

• A lenda foi apresentada em uma das baladas líricas de Alfred Tennyson.

TECENDO NA SOCIEDADE E RELIGIÃO 
ATRAVÉS DOS TEMPOS



TECENDO NA SOCIEDADE E 
RELIGIÃO ATRAVÉS DOS 
TEMPOS

A Senhora de Shalot

Por WM Egley (1858)

[Domínio público]
https://www.icysedgwick.com/weaving-in-mythology/



USOS DE TECELAGEM AO LONGO DOS ANOS

 Na Idade do Bronze, surgiram os primórdios de uma interação criativa entre diferentes 

materiais, padrões, cores e sua combinação com o metal. 

 Descobertas recentemente analisadas nas minas da Idade do Bronze em Hallstatt

(1500-1200 aC) fornecem os primeiros exemplos de técnicas avançadas de tecelagem, 

padrão de fiação e tingimento.

 A tecelagem tem sido geralmente associada às mulheres, como um ofício feminino em 

muitas culturas e épocas.A tecelagem era uma tradição importante para as mulheres 

na Grécia antiga e era uma ocupação para as senhoras do mais alto status. Para as 

famílias médias, a tecelagem era um meio de produzir roupas simples do dia-a-dia.

 Na cultura micênica, a tecelagem produzia uma das principais exportações e as 

mulheres que sabiam tecer estavam em alta demanda.



 Na era bizantina, as oficinas controladas pelo império produziam têxteis de 
excelente qualidade. Inicialmente, produziam-se principalmente têxteis de linho 
e lã, bem como têxteis de seda, com as matérias-primas importadas da China. 

 No entanto, por volta de 553-554 d.C. dois monges trouxeram ovos de bicho-da-
seda do Oriente, e a produção de seda começou em Bizâncio.

 Os tecidos bizantinos foram decorados com padrões geométricos tecidos, animais, 
pássaros e motivos vegetais.Como esses tecidos eram de excelente qualidade, 
eram presentes diplomáticos ideais para missões no Ocidente.

 Naquela época, os produtos tecidos incluíam roupas e artefatos para a casa, mas 
também tapeçarias e tapetes coloridos, decorados também com iconografia pagã 
ou cristã.

USOS DE TECELAGEM AO LONGO DOS ANOS



 No século 11, a maioria dos padrões de tecelagem usados hoje foram 

inventados.Enquanto isso, a tecelagem começou a se afastar da unidade familiar 

para locais de trabalho especializados.

 Durante a Revolução Industrial (1760-1815), juntamente com a invenção dos teares 

a vapor e a água e os embaralhadores, a tecelagem tornou-se uma indústria 

mecanizada.

 John Kay de Bury, na Inglaterra, inventou em 1733 o shuffle voador que acelerou o 

processo de tecelagem, dobrando a produção têxtil. 

 O shuffle voador é um instrumento longo, de madeira e estreito em forma de 

canoa, que segura a bobina.

USOS DE TECELAGEM AO LONGO DOS ANOS

http://www.weavedesign.eu/weaving-history/

http://lcohickchapter9.blogspot.com/2011/02/flying-shuttle.html



 As inovações tecnológicas feitas durante a Revolução Industrial mudaram 

drasticamente o papel dos tecelões que estavam entre os fundadores dos 

movimentos trabalhistas modernos.

 A tecelagem foi desenvolvida para uma indústria manufatureira, produzindo 

grandes quantidades de tecidos baratos e usando máquinas automatizadas para 

produzir tecidos, apesar da forte concorrência de produtos mais baratos da China 

e da Índia.

 Hoje em dia, no entanto, existem tecelões em todo o mundo, que usam teares em 

casa ou em pequenas oficinas e mantêm vivas as habilidades e os padrões 

tradicionais dos seus antepassados.

USOS DE TECELAGEM AO LONGO DOS ANOS



 Alguns dos usos da tecelagem desde a antiguidade até os anos mais recentes foram 

a produção de têxteis para:

 A vida diária na casa (roupas, cocar, cobertores, travesseiros, etc.)

 A vida diária (tendas, redes, cordas, bolsas, etc.)

 Razões religiosas (oferendas aos deuses, roupas de divindades, etc.)

 Funerário (mortalhas, etc.)

 A tecelagem era demorada, mas ao mesmo tempo oferecia oportunidades de 

socialização.

 Muitas vezes, os produtos têxteis eram decorados com bordados tradicionais, 

compostos por diferentes motivos, e usando até fios de prata e ouro.

 Habilidades e padrões foram salvaguardados e transmitidos de geração em 

geração.

USOS DE TECELAGEM AO LONGO DOS ANOS



 Desde a era pré-histórica até as sociedades pré-industriais, a tecelagem era uma das principais 
atividades domésticas.

 Forneceu às famílias os tecidos essenciais para a vida cotidiana.

 Relacionava-se maioritariamente mas não exclusivamente com as mulheres, e os produtos de 
tecelagem destinavam-se a vários usos dentro da casa (vestuário, linho, tapetes, etc.).

 Além de seus importantes aspectos religiosos e sociais, a tecelagem tem sido fundamental para 
a contribuição financeira das mulheres para suas famílias.

 Mais tarde, oficinas de tecelagem que também produziam tecidos surgiram em várias partes da 
Europa.

 A industrialização da tecelagem resultou na produção em massa de tecidos baratos, mas 
também na decadência da tecelagem manual.

 No entanto, a arte de tecer ainda existe e continua de geração em geração.

 Hoje, os indivíduos continuam a tecer por diversão e recreação (ou seja, como hobby), por 
identificação cultural ou por necessidade.

TECENDO ATRAVÉS DAS ERAS – NUM RELANCE



REFERÊNCIAS

Adavasio, J. M., Soffer, O., & Klima, B. (1996). Upper Palaeolithic fibre technology: Interlaced woven finds from Pavlov I, Czech Republic, 
c.26,000 years ago. Antiquity, 70, 526-34.

Adavasio, J. M., Hyland, D. C., & Soffer, O. (1997). Textiles and Cordage: A preliminary assessment. In Svodoba, J. (Ed.), Pavlov I -
Northwest. Dolni Vestonice Studies, (p. 403-424), Vol. 4. Brno: Academy of Sciences of the Czech Republic.

Lupo, K.D., & Schmitt, D.N., (2002). Upper Palaeolithic net-hunting, Small Prey Exploitation, and Women's Work Effort: a view from the 
ethnographic and ethnoarchaeological record of the Congo Basin. Journal of Archaeological Method and Theory, 9(2), 147-179.

McCoy, D. (2016). The Viking Spirit: An Introduction to Norse Mythology and Religion. CreateSpace.

Nadel, A. D., Werker, E., Schick, T., Kislev, M.E. & Stewart, K. (1994). 19,000 years-old twisted fibers from Ohalo II, Current Anthropology 
35(4), 451-458.

Piperno, D. (1988). Phytolith analysis: An archaeological and geological perspective. London: Academic Press Inc.

Ryan, P. (2011). Plants as material culture in the Near Eastern Neolithic: Perspectives from the silica skeleton artifactual remains 
at Chatalhoyuk. Journal of Anthropological Archaeology, 30(3), 292-305.

Scheid, J., & Svenbro, J. (2001). The craft of Zeus: Myths of weaving and fabric. Harvard University Press.

Soffer, O., Adovasio, J. M., & Hyland, D. C. (2000). The 'Venus' figurines, textile, basketry, gender, and status in the Upper Palaeolithic.
Current Anthropology, 41(4), 511-37.

Tzachili, I., & Zimi, E. (2012). Textiles and dress in Greece and the Roman East: A technological and social approach. Athens: Self-edition.

Walton, P. (1937). The story of textiles. New York: Tudor Publishing.



Tempo para perguntas…

http://clipart-library.com/clipart/kcMKrBg5i.htm

https://www.dreamstime.com/stock-illustration-stickman-question-bulb-answer-white-background-image51960894



QUESTÕES

1. Consegues identificar a urdidura e a trama na imagem a seguir?



QUESTÕES

2. Escreve as palavras que faltam e completa as seguintes frases:

 A observação de ___________________ deu ao homem primitivo a ideia 
de tecer, pois tecer é essencialmente entrelaçar fibras para criar tecido.

 Mas mesmo antes que o processo real de tecelagem fosse descoberto, o 
princípio básico da tecelagem foi aplicado para entrelaçar galhos e 
galhos para criar ___________________ para proteção e ______________ 
para coletar mercadorias e armazenar produtos.

 Alguns teóricos afirmam que não é possível dizer com certeza a hora 
exata em que a tecelagem começou, principalmente devido à natureza 
frágil do _____________ usado e à fácil deterioração do 
________________.



QUESTÕES

3. Consegues citar alguns dos usos dos tecidos têxteis desde a antiguidade até os 
anos mais recentes?

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

https://www.britannica.com/technology/loom


