
Roscas que atravessam a urdidura
MÓDULO 6

O tear e as suas partes, tipos de teares, ferramentas 

de tecelagem



O TEAR

O tear deve ser visto como um verdadeiro sistema, uma colecção de elementos com diferentes funções que têm o

mesmo objectivo: criar o tecido

O tear é o principal instrumento utilizado na confecção de peças têxteis e de vestuário a partir de fibras vegetais e

animais. Hoje em dia, consideramo-lo um verdadeiro instrumento de trabalho.
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TECER é o processo de entrelaçar dois ou mais fios colocados perpendiculares um sobre o outro e o seu objectivo é

a criação de um pano.

A ESTRUTURA DO VESTUÁRIO é o resultado do entrelaçamento numa ordem precisa de dois conjuntos principais

de fios chamados urdidura e trama.

URDIDURA é o número total de fibras têxteis de alta qualidade, iguais em comprimento e tensão paralelizados nas

barras superior e inferior do tear. A teia representa o comprimento do tecido e tem uma posição fixa durante o

processo de tecelagem. O movimento dos fios de urdidura consiste em dividi-lo em duas filas enquanto se cria o

galpão através do qual o fio de urdidura é inserido com a ajuda de uma lançadeira ou à mão. A tensão da teia é

essencial: sem uma tensão igual não se pode tecer; se os fios sobretensados podem partir-se e seria mais difícil

inserir a trama; se aparecer desigualdade na superfície do tapete têxtil.

Ao contrário da urdidura, representa os fios inseridos transversalmente com uma lançadeira ou à mão em cada

galpão. A trama representa a largura do tecido.

TECER?



 A história da humanidade está ligada à história da técnica.

 Graças à técnica, rudimentar no início e cada vez mais refinada ao longo do tempo, pessoas de diferentes épocas

históricas facilitaram o trabalho, começaram a produzir e a importar o seu estilo de vida, os materiais e as suas

condições espirituais.

 As técnicas mais notáveis do passado são geralmente o resultado de muitas experiências que não podiam ser

ligadas a uma só pessoa.

 A técnica têxtil tem origem na técnica de entrelaçamento, a primeira técnica utilizada pelos primeiros humanos para

criar vedações a partir de galhos, cestos, armadilhas de caça e, especialmente, redes de pesca. Por sua vez, diz-

se que a tecelagem teve origem na imitação da natureza envolvente.

 A criação do tear, rudimentar no início, representa uma das mais antigas invenções humanas e é considerada

como tendo um significado especial: resolve uma das necessidades humanas mais elementares, a de proteger o

seu próprio corpo contra fenómenos naturais (frio, calor, chuva, vento).
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UMA BREVE HISTÓRIA DO TEAR

 As pesquisas arqueológicas de diferentes locais, locais, minas de sal, grutas, etc., revelaram artefactos como fusos, pesos,

bobinas, agulhas, peças cerâmicas com marcas têxteis e mesmo fragmentos têxteis que atestam a existência, utilização e

evolução das técnicas utilizadas na criação de têxteis na pré-história (período do Paleolítico Superior).

Loom weights of various shapes, belonging to the Cucuteni-Trypillian

culture (5.200-3.200 B.C.). (Marian, 2009, 49)
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a

b

Impressão de uma cestaria

num cesto encontrado em

Costești, República da

Moldávia. Cultura Cucuteni-

Trypillian (5.200-3.200

a.C.).

(Marian, 2009, 69)

a. Potsherd

b. The cast of the 

potsherd ceramic

c. - d. The cast of the 

potsherd – details

c d
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 O primeiro estudo das técnicas de tecelagem carece de informação devido ao facto de os materiais utilizados na

criação de algumas ferramentas (madeira), ou as fibras secundárias utilizadas serem perecíveis, serem de fibras

vegetais ou animais. No início, as fibras eram recolhidas da natureza circundante sem serem tratadas contra o

passar do tempo. Tais materiais eram: feixes de erva, rabo de gato, erva daninha, raízes, galhos, couro, lã, pêlos,

peles.

 As fases de evolução da criação dos têxteis: COSTURA, ENTRELAÇAMENTO, TECELAGEM.

 A técnica POR CIMA-POR BAIXO-POR CIMA baseia-se no mesmo processo que define a técnica de tecelagem

após a descoberta do processamento das matérias-primas para a obtenção de fibras.

 Diferenças: ENTRELAÇAR a matéria-prima é mais curta; rígida; forma predifinida do objecto

TECER a matéria prima é mais longa; maior grau de flexibilidade; produtos finitos com traços funcionais

mais elevados



 A investigação da evolução das ferramentas de tecelagem baseou-se na ligação da evidência arqueológica com a

informação etnográfica relativa à construção de teares contemporâneos.

 As pesquisas arqueológicas, antropológicas ou etnográficas, até hoje, não foram capazes de colocar exactamente no

tempo e no espaço o surgimento das técnicas de tecelagem.

 Os investigadores assumem que esta técnica se desenvolveu e foi actualizada a partir da evolução da civilização do

paleolítico superior.

 A Idade do Ferro e do Bronze traz uma evolução e desenvolvimento tecnológico significativo desta arte,

principalmente devido à descoberta e utilização de novos materiais: o bronze e o ferro. Com o tempo, as descobertas

arqueológicas de fragmentos têxteis são cada vez mais comuns, provando assim a existência e utilização de uma

grande variedade de técnicas de confecção têxtil.

 Gradualmente aparecem mais documentos e representações gráficas, por exemplo por volta de 1000 d.C. a

existência de novos modelos de teares é comprovada. Estes teares já não têm a teia ligada a pesos mas sim a

barras superiores e inferiores e o tecido é formado na parte inferior. Este tipo de tear também é utilizado hoje em dia.
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 Para tecer precisa de uma ferramenta chamada TEAR.

 Na história, os teares evoluíram de formas simples para formas mais complexas e performantes,

mais tarde evoluíram nas formas mecânicas.

 Através da sua construção, o tear assegura: a tensão igual dos fios de urdidura; a sua separação

numa ordem controlada para cima/para baixo ou para a frente/para trás/para a frente, ou seja, a

criação do galpão para ajudar a entrelaçar com precisão os fios de urdidura com os da trama.

 O alinhamento vertical ou horizontal dos fios da teia foi o elemento chave que levou ao

aparecimento e desenvolvimento de diferentes tipos de teares, o tear vertical e o tear horizontal

 Os estudos e as encenações neste campo provaram que a partir do Paleolítico Superior foram

inventadas e utilizadas novas técnicas de tecelagem específicas para uma área geográfica

diferente. Este facto deveu-se às características ambientais, à área de difusão de diferentes tipos

de matérias primas.

 Os investigadores foram capazes de identificar teares, referidos na literatura especializada como

dispositivos/sistemas de tecelagem/ teares primitivos, da era pré-histórica.
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Ferramenta de tecelagem vertical com pesos/ teares 

ponderados por Warp.

 Os fios da teia são colocados verticalmente 

 As extremidades superiores dos fios da teia são atadas a 

uma barra que é horizontalmente suportada por duas 

barras verticais atadas ao solo 

 As extremidades inferiores dos fios da teia estão 

agrupadas em cachos e estão atadas a salsichas feitas 

de barro ou rocha que asseguram a verticalidade e a 

tensão da teia.

 O processo de tecelagem começa a partir da parte 

superior e é por isso que o batimento dos fios da trama 

foi feito de baixo para cima.Experiência de tecelagem quando os fios da urdidura são

colocados verticalmente (Olofsson & Nosch, 2015, 122)

https://www.academia.edu/37599650/Test_of_loom_weigh

ts_and_2_2_twill_weaving (acessado em 15 de setembro

de 2020)
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https://www.academia.edu/37599650/Test_of_loom_weights_and_2_2_twill_weaving


Representações de uma teia - teares ponderados com uma

posição fixa
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(Marian, 2009, 34)

(Cutler, 2016, 96)

Pesos de tear

Pesos de tear



Representação de uma teia - teares ponderados 

com uma posição fixa.
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Antoin Sevruguin photo. Group of nomads people from 

Tehran, Islamic Republic of Iran (Persia in the past). 

Late nineteenth century (1880-1900). 

The documentary graphics collection of the ASTRA  

Museum, Sibiu, Romania. 



Tear ponderado por dobra

 Com o tempo, as barras verticais foram

unidas na parte superior com uma

barra horizontal que também tinha o

papel de barra de urdidura ou rolo de

tecido

 Os tecelões começam a utilizar

também barras horizontais (como

barras de corte ou barras de barracão)

para criar o barracão

 É um tear amplamente utilizado, facto

comprovado pelos numerosos wieghts

encontrados em sítios arqueológicos

em toda a Europa.

UMA BREVE HISTÓRIA DO TEAR

horizontal bar with role of warp bar or cloth roller

heddle bars or 

shed bars

(Hann, 2005, 31)

Loom weights

vertical bars



O tear vertical com duas travessas

 É considerado como sendo o primeiro tear vertical simples

 Consiste em: dois pilares de madeira amarrados ao chão

numa das extremidades e unidos por travessas

 Os fios da teia estão espalhados pelas barras superior e

inferior, assegurando assim a tensão dos fios da teia,

essencial para a tecelagem

 A trama é feita à mão e é batida com um pau

 A tecelagem formada na parte superior do tear

 A altura do tear era de acordo com a altura do tecelão

 Este tipo de tear foi utilizado por egípcios e romanos

 O tear espalhou-se pelo mundo uma vez que as matérias-

primas utilizadas foram diversificadas

 O aparecimento de fibras bastardas desenha o

aperfeiçoamento dos teares - o mais importante é a

inserção de fendas para criar o barracão

UMA BREVE HISTÓRIA DO TEAR

*The bast fibres are obtained from stems of plants such as: flax, hemp, jute. The separation of blast fibres from stems is obtained through a chemical and biological process called retting. As a consequence of the processing of blast

fibres that consists of the crushing of the stems, cleaning and combing after which fibres of different qualities are obtained. For example: the spun – higher quality and the tow v- fibres of inferior quality.

(Hann, 2005, 31)
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Postcard format chromotypie. The series of North American Indians. Beginning of the twentieth century (1900-1907).

The documentary graphics collection of the ASTRA Museum, Sibiu, Romania.



Model of tapestry loom (Cioară, 2008, 25)

 Esta transformação permitiu que

o número de fios de urdidura e o

bater da trama se tornassem

mais precisos (Zaharia, p. 60)

 Este tipo de tear é semelhante ao

tear utilizado hoje em dia na

tapeçaria na Europa e fora dela

UMA BREVE HISTÓRIA DO TEAR

Digital photo collection of the ASTRA

Museum, Sibiu, Romania.



Dispositivo para tecer cintas estreitas

- Os fios da teia são colocados numa posição 

ligeiramente oblíqua 

- Os fios são tensionados pelo tecelão, 

dobrando-se para a frente ou para trás

UMA BREVE HISTÓRIA DO TEAR

Woman working at a band loom (Marian, 2009, 32)



A weaving device attached with the help of a belt to the waist of 

the weaver. (Marian, 2009, 32; Roth, 1918, 67)

Tear da correia traseira preso à cintura do 

tecelão

 É utilizado um maior número de fios de 

urdidura; os fios são distribuídos por um 

comprimento maior 

 As extremidades dos fios da teia são atadas, 

individualmente ou em grupos, sobre uma 

barra de comprimento igual ao resultado 

desejado 

 Uma barra é amarrada à barra fixa e outra é 

amarrada à cintura do tecelão

UMA BREVE HISTÓRIA DO TEAR



O primeiro aparelho de tecelagem horizontal.

 Os fios de tecelagem são colocados horizontalmente 

 Permite a possibilidade de tecer um pano mais longo e 

largo 

 Duas pessoas poderiam tecer ao mesmo tempo em 

pontas opostas do pano 

 As extremidades dos fios da teia são atadas, 

individualmente ou em grupos, sobre uma barra rígida 

de comprimento igual ao comprimento do objecto

desejado 

 As extremidades das barras são atadas a duas 

armações verticais (muito pequenas), colocadas no 

chão, o que, segundo alguns investigadores, representa 

o primeiro dispositivo de tecelagem horizontal. 
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Woman working at a horizontal ground loom 

(Roth, 1918, 46)



A representação de um tear horizontal, derivado de mural em túmulo em Beni Hasan, Egipto (1900 AC). A representação vertical

do tear deve-se às características das artes egípcias de apresentar uma prespectiva de objectos que impunha a representação

de todos os componentes. (Hann, 2005, 28)
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Interpretação de um tear horizontal com um tecelão, 

derivado de outro mural em túmulo em Beni Hasan, Egipto (1900 AC). 

(Hann, 2005, 29)
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 O tear horizontal provavelmente se desenvolve em paralelo com o tear vertical

 O posicionamento horizontal deu-lhe múltiplas possibilidades de desenvolvimento: primeiro foi levantada

do solo quer por meio de uma armação tipo tripé que suportava o sistema de estiramento de urdidura ou

numa armação rectangular; novos feixes aparecem; a urdidura se estende de trás para frente, onde o

tecido será enrolado ao redor da viga frontal; os fios são suspensos por roldanas e, durante a Idade Média,

o tear evoluiu gradualmente para o tear de pedal

 Os teares mais intrincados surgem no Oriente, China, Índia, Pérsia e Ásia Menor e foram trazidos para a

Europa no século X-XIII onde se encontram na zona alemã, no norte de França, na fronteira entre a Suíça

e a Alemanha, na Albânia ou na Roménia*.

 Na Europa, os documentos atestam o uso do tear horizontal a pedal a partir do século X. A imagem mais

antiga da urdidura de tecelagem horizontal com fios e pedais data de cerca de 1200 dC. e é mantido em

Cambridge, Grã-Bretanha.

*No território romeno, as descobertas arqueológicas de Dinogetia (Gărvan, condado de Tulcea) mostram que a guerra

horizontal com fios foi usada no século XI.
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 O tear horizontal com liços acionados com os pés

pelo tecelão foi inicialmente colocado em uma

cabana, enterrada até a metade no solo, caso em

que a umidade tornava os fios mais flexíveis.*

O tear horizontal manual enterrado.

(Cioara, 2008, 27)
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* No território romeno, esse tipo de tear era 

chamado de "argea"



Japanese weaver.

Second quarter of the twentieth century

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Japaneseweaver.jpg (accessed on 30 September 

2020)

UMA BREVE HISTÓRIA DO LOOM

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Japaneseweaver.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Japaneseweaver.jpg


 Os próximos passos na evolução do tear

horizontal de liços foram: utilizar o rolo de

urdidura, colocado na parte traseira do tear; os

guinchos acionados por pedais; usando o

carretel para bater o fio de trama

Característica principal: assegura a

formação do galpão através da

elevação e descida dos guinchos

amarrados e acionados no início

diretamente com os pés pelos pedais

do tecelão. Este tipo de tear é usado

até hoje por artesãos
Um tipo de tear horizontal manual com rolo de urdidura e 

liços acionados com os pés pelo tecelão (Cioară, 2008, 27)
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Warp roller

heddles



Types of manual horizontal looms
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Warp roller

Warp rollerheddles

heddles

treadles

treadles

(Cioară, 2008,  28) 



Artesãos de tecelão romenos Rodica Ispas, condado de 

Sibiu, Romênia. Fonte: Elena Găvan, 2020.
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Oficina de Weaver. Etnográfico Open – Air Museum (ETAR),

Gabrovo, República da Bulgária. Fonte: Elena Găvan, 2011.



 Durante a Idade Média e nos tempos modernos assiste-se ao aperfeiçoamento das técnicas de

trabalho, da estrutura e do feudo de construção do tear e, não por último, de um leque diversificado

de têxteis criados

 Oficinas de Artesanato Especializado são criadas ou desenvolvidas. Durante a Idade Média essas

oficinas transformaram este ofício em arte através de seu estilo único

 Durante o século XVII desenvolve-se uma verdadeira indústria têxtil no meio rural e gradualmente,

graças ao excedente de mercadorias, levou ao surgimento e desenvolvimento de mercados de

câmbio, primeiro locais e depois mais amplos; levou à especialização numa determinada técnica ou

num produto específico de uma determinada área/lugar/aldeia; aldeias especializadas aparecem

 As novas melhorias introduzidas nos teares manuais levaram à sua mecanização devido ao

crescimento da necessidade e à maior variedade de produtos têxteis o surgimento da produção em

massa durante o século XX

UMA BREVE HISTÓRIA DO LOOM

*



A mecanização do tear horizontal manual

1678: um oficial da marinha publicou o projeto de um tear, 

ele afirmou que poderia tecer sem ajuda humana

1733: John Kay inventa o “ônibus voador” operado pelo 

tecelão com a ajuda de cordas e hélices

1760: Robert Kay inventa a caixa de depósito que leva a 

diversos tecidos usando diferentes tipos de fios de trama

Dispositivo manual para operar o ônibus 

(Cioară, 2008, 29)
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Flying shuttle. 

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Flying_shuttle

(access at 23 September 2020) 

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


A mecanização do tear horizontal manual

1784: Edmond Cartwrigt inventa o tear mecânico que tinha o 

mecanismo de criação do galpão, o mecanismo de inserção 

do fio de trama por lançadeira e o mecanismo de batimento 

todos sincronizados

1789 O motor a vapor de James Watt e Matthew Boulton é 

adicionado ao tear mecânico

Inicialmente o tear mecânico era operado por força animal, 

depois por água ou corrente e no final foi a energia elétrica 

que o fez funcionar

O projeto do primeiro tear mecânico (Cioară, 

2008, 29)
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A mecanização do tear horizontal manual

1801: durante a Exposição Industrial de Paris, foi introduzido o 

“mecanismo Jacquard”.

Foi inventado por Joseph Marie Jacquard.

Depois de 1820: o tear automático se espalha no

países europeus

Tear automático com mecanismo Jacquard

(Cioara, 2008, 30)
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Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Jacquard_machine
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Tear tapete com aparelho 

Jacquard por Carl Engel, 

Nördlingen, por volta de 

1860.

Detalhe do tear 

Jaquard no 

TextielMuseum

Tilburg, Holanda

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


A mecanização do tear horizontal manual

1920: inventa-se o tear ondulado; mais tarde aparece a máquina multifásica

1922: a máquina de tecelagem onde o fio é enganchado de um lado pelo doador (o sistema Gabler) é inventado

1924: Rossmann patenteia a inserção de trama balística, mais tarde usada por Sulzer

1930: o sistema Dewas é patenteado; significava a transferência de ponta a ponta através do galpão

1946: Masbo inventa a máquina de tecer na qual a trama é inserida por jato de água ou ar

Por volta de 1950: surgem novas técnicas de tecelagem não convencionais baseadas na diversificação dos princípios 

de inserção de fios de trama o que provoca um aumento na produtividade e eficiência do processo de tecelagem

Hoje você pode encontrar os seguintes tipos de teares: teares manuais, teares horizontais clássicos com lançadeira, 

teares verticais manuais, mecânicos, teares balísticos, teares de jato de ar, teares de jato de água, teares 

multifásicos
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Jato de ar teares.

Fonte: https://www.textilegence.com/en/picanol-omniplus-i-itma-2019/

Jato de água teares.

Fonte: http://ro.deketextilemachine.com/loom-machine/water-jet-

loom/water-jet-loom-weaving-machine.html/

https://www.textilegence.com/en/picanol-omniplus-i-itma-2019/
http://ro.deketextilemachine.com/loom-machine/water-jet-loom/water-jet-loom-weaving-machine.html/


TIPOS DE TEAR MANUAIS: O TEAR VERTICAL 

 Caracteriza-se por uma estrutura retangular vertical

de madeira simples

 O tensionamento da urdidura é feito em ambas as

extremidades: superior (o rolo de urdidura) e inferior

(a viga de tecido)

 A urdidura é amarrada entre duas barras

 A tecelagem é feita de baixo para cima

 A urdidura é feita de forma circular: o fio contínuo

segue um trajeto circular nas duas barras de tensão,

por baixo da calha o fio é passado começando em

direção à barra superior e retorna em direção à barra

inferior

 O galpão é criado em torno da barra fina fixada na

parte inferior

Types of vertical loom. 

(Lungulescu, 2004, 37)

frame

the warp roll

the cloth beam



 O galpão é colhido com a ajuda de uma vara divisora fixada na largura

do pano, ou à mão ou com a ajuda de um lince feito por cordas

colocadas parcialmente ou em toda a largura do pano

 O fio de trama é inserido com a ajuda de uma pequena bobina de

madeira na qual o fio foi enrolado ou com a ajuda de um pequeno fio

em forma de oito para evitar o emaranhamento, ou manualmente

 A largura fixa do tecido é controlada pelo comprimento do fio de trama

que é inserido igualmente no galpão sem que seja excessivamente

apertado e pelo posicionamento dos fios da urdidura

 A trama segue as medidas e o formato do desenho, ou seja, pode

ocupar porções menores ou maiores no tecido

 Ao final do processo de tecelagem, os fios da trama se sobrepõem

resultando em um simples tecido dupla face sem nós.

O galpão é colhido com a 

ajuda de uma vara divisora 

fixada na largura

TIPOS DE TEAR MANUAIS: O TEAR VERTICAL 



TIPOS DE TEAR MANUAIS: O TEAR VERTICAL 

O galpão é escolhido por um liço feito

por cordas

O fio de trama é inserido com um pequeno

fio



TIPOS DE TEAR MANUAIS: O TEAR VERTICAL 

O fio de trama é fixado com os dedos

O fio de trama é fixado com o garfo

A trama segue as medidas e a forma

do desenho



 A qualidade e simetria das arestas é diretamente influenciada

pela precisão utilizada na urdidura dos fios

 A tensão dos fios é muito importante, pois confere

resistência, igual diâmetro e comprimento dos fios

 Uma distância igual de fios é importante para o aspecto geral

do tecido

 Dimensões variáveis são geradas pelo produto finito

 O pano não ultrapassa o comprimento do tear

 Materiais: lã, pêlo de cabra

 Produtos: tapetes, tapeçarias, bolsas, guardanapos

TIPOS DE TEAR MANUAIS: O TEAR VERTICAL

Tapete tecido pelo de cabra. Condado de Buzău, Romênia.

século 21. A coleção de têxteis do Museu ASTRA, Sibiu,

Romênia.

Frente do tapete

Atrás do 

tapete



AS PARTES DE UM TEAR VERTICAL
COMO MONTAR MANUALMENTE UM TEAR VERTICAL

Filme documentário feito com a artesã Rodica Ispas, Avrig, 

condado de Sibiu, Romênia.



 O nome deriva do uso de varas ao tecer

 Técnica: são utilizados apenas os fios da urdidura; o processo consiste

em torcê-los entre si da esquerda para a direita e inserir uma vara em

cada fileira. Isso leva a uma consolidação das torções sem usar fios de

trama

 A urdidura é circular, sendo amarrada a duas varas opostas. As varas

são amarradas, por exemplo, uma a uma árvore e a outra é amarrada à

viga da casa

 O tensionamento da urdidura é feito pressionando a vara inferior ou com

a ajuda de pesos amarrados a ela

 A finalidade das varetas é reter a torção empurrando-a lentamente para o

meio dos fios livres (na parte de trás) assim aumentando a estrutura

necessária na parte de trás da urdidura

 Materiais: material: lã, pêlo de cabra

 produtos: cintos

(Zaharia, 2008, 62)

Representação da tecelagem de 

urdidura circular em bastão. (Zaharia, 

2008, 62)

TIPOS DE TEARES MANUAIS: O SISTEMA DE TECELAGEM DE 

VARAS

pontos de

elevação da

urdidura

os pontos de 

tensão ou a 

urdidura 

ponderada

weights



 O nome deriva do uso de uma prancha que tem a mesma

finalidade dos liços na escolha do galpão

 No meio a placa tem linhas verticais livres em forma de dentes

que possuem um pequeno orifício no centro

 A tecelagem é feita um de cada vez através dos espaços dos

dentes e através dos orifícios

 O galpão é feito pelo manuseio vertical da prancha

 Técnica: os fios da urdidura são passados pela prancha, que é

colocada horizontalmente e é tensionada em dois pontos

 Pontos fixos: o primeiro é a cintura da tecelã e corresponde à

direção do batimento da trama; o segundo ponto oposto consiste

em uma barra de madeira que segura a urdidura em forma de oito

para que o topo evite seu emaranhamento

 Materiais: lã, pêlo de cabra

 Produtos: cintos

(Zaharia, 2008, 63)

TIPOS DE TEAR MANUAL: O SISTEMA DE TECELAGEM DE 

PLACA

Representação do sistema de 

tecelagem de pranchas. (Lungulescu, 

2004, 40)



TIPOS DE TEAR MANUAL: O SISTEMA DE TECELAGEM DE 

PLACA

Frente

Lateral/e

spessura

Frente

Traseira

A coleção de madeira do Museu ASTRA, Sibiu, Romênia.



 O nome vem do uso de alguns tabletes quadrados, com

aproximadamente 5 cm de largura, que possuem furos nos cantos

arredondados

 Os comprimidos são feitos de diferentes materiais: madeira, couro,

osso, plástico ou papelão rígido

 As pastilhas suportam os fios da urdidura que são inseridos nos

quatro orifícios

 Técnica de tecelagem: as pastilhas são viradas e a cada virada

forma-se uma vertente para que o fio de trama possa ser inserido

 O número de cartões necessários varia de acordo com o design e a

largura do material tecido

 O design é totalmente incorporado na urdidura

 A técnica é utilizada na Europa desde a Idade do Ferro, prova disso

são as tabuinhas encontradas na Espanha que datam de

aproximadamente 400 aC (Hann, 2005, 34; Hansen, 1990, 11,14;

Zaharia, 2008, 64)

 A técnica foi documentada no Japão, China, Ásia Central, Índia,

Himalaia, Irã, Indonésia, Caucaz, Síria, Palestina, Egito, Norte da

África, Turquia, Grécia, Macedônia, Bósnia, Rússia, Suécia,

Noruega, Islândia, França (Hann , 2005, 34; Schuett, 1956, 9)

 Materiais: lã, pêlo de cabra

 Produtos: cintos

TIPOS DE TEARES MANUAIS: TECELAGEM DE COMPRIMIDOS

Representação de tecelagem de 

tabletes. (Zaharia, 2008, 64)



Tecelagem de comprimidos. Mariana Dimitrova, artesã de Plovdiv, Bulgária, 2016.

TIPOS DE TEARES MANUAIS



 características::

 O levantamento das cordas

 O levantamento do quadro da palheta

 A tensão da urdidura em duas barras uma na frente e outra na parte de trás do tear

 O galpão é criado e alterado pressionando os pedais correspondentes a cada leme

 Apresenta-se em diferentes formas e formatos de acordo com: o local onde foi guardado, o material usado para

tecer (para o cânhamo era preferível um tear mais longo) o tipo de tecido e sua finalidade

 Aparece em toda a Europa e além

 Na aldeia tradicional foi herdada e por isso teve-se um cuidado especial na sua preservação: foi mantida em partes,

ao abrigo da humidade, sobre uma superfície recta para evitar o encurvamento da madeira, a sua montagem foi

feita apenas para o período em que a tecelagem ocorreu em uma área fechada (casa ou galpão)

 Partes: do tear: desmontáveis; feito de madeira ou madeira e metal

 O tear é feito por: um homem da família ou por carpinteiros

TIPOS DE TEAR MANUAIS: O TEAR HORIZONTAL



AS PARTES DO TEAR HORIZONTAL

A MOLDURA

O quadro é feito de:

a. Quadros de quadros

b. pés

c. Suporte de rolo

d. Feixe frontal

e. Travessa

a. Quadros 

de 

quadros

b. pés

c. 

suporte 

de rolo

d. Feixe frontal

e. 

Travessa

(Lungulescu, 2004, 97)



AS PARTES DO TEAR HORIZONTAL

A MOLDURA

 as tábuas da armação (a) são colocadas em cima dos pés

(b) com a ajuda de pregos de madeira;

 O suporte de rolo (c) faz parte dos pés; estas tábuas são

mais estreitas e mais curtas do que o suporte e possuem

pequenas amolgadelas nas quais os rolos são colocados

(seu tamanho varia de acordo com o tear)

 As tábuas da armação (a) são conectadas horizontalmente

por duas tábuas de madeira colocadas uma na frente (d) e

outra atrás (e);

 Na parte de trás, o suporte do rolo (c) possui furos circulares

nos quais são colocadas as extremidades do rolo

 Os dois suportes do rolo traseiro são mais compridos do que

os da frente porque nele são colocados dois rolos (um em

cima e outro embaixo)

a. Quadros 

de 

quadros

b. pés

c. 

suporte 

de rolo

(Lungulescu, 2004, 97)



 As tábuas amarram as laterais para formar a moldura

 A primeira tábua (d): é colocada na frente, após o suporte

do rolo (frente) ser usado como cadeira pelo tecelão

 A segunda prancha (e): é colocada na frente do suporte do

rolo traseiro; em seu meio há um orifício retangular no qual

o quadro do pedal é inserido; é mais estreito que o

primeiro

 Ambas as pranchas possuem extremidades mais estreitas

que são inseridas nas laterais do tear; estes são fixados

com buchas nas extremidades (que podem ser removidas

quando o tear é desmontado)

AS PARTES DO TEAR HORIZONTAL

A MOLDURA

d. Feixe frontal

e. Travessa

(Lungulescu, 2004, 99)



f. O rolo de urdidura frontal

g. O rolo de urdidura de volta

- Furos especialmente

esculpidos estão presentes

em certos tipos de teares,

por isso as extremidades dos

rolos são mais estreitas

AS PARTES DO TEAR HORIZONTAL

OS ROLOS DO TEAR

f. O rolo de urdidura

frontal

g. O rolo de

urdidura de volta

(Lungulescu, 2004, 29)



 O rolo frontal ou o rolo de embrulho é colocado/inserido nos orifícios do suporte do rolo

 neste rolo o pano tecido é embrulhado

 é redondo

AS PARTES DO TEAR HORIZONTAL

OS ROLOS DO TEAR

f. O rolo de urdidura frontal



 O rolo traseiro ou o rolo desembrulhado é colocado no suporte do rolo traseiro (existem teares em que

este é colocado nas laterais)

 Nele os fios de urdidura são desembrulhados

 Tem a forma de uma seção transversal de prisma, com muitas faces

AS PARTES DO TEAR HORIZONTAL

OS ROLOS DO TEAR

g. O rolo de

urdidura de volta



O número de rolos pode variar entre dois e quatro rolos*:

 O primeiro rolo é colocado na frente. O pano está

enrolado nele.

 O segundo rolo é colocado na frente no suporte do rolo.

Suas extremidades são mais estreitas tendo o mesmo

diâmetro dos furos de suporte. Sua finalidade é manter a

tensão do tecido.

 O terceiro rolo é colocado na parte de trás do tear. Os

fios da urdidura são enrolados nele e serão

desembrulhados durante a tecelagem.

 O quarto rolo é colocado na parte traseira na parte

superior do suporte do rolo em dois orifícios. Suas

extremidades são mais estreitas para serem inseridas

nos furos do suporte do rolo. Sua finalidade é estender a

tensão da urdidura.
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AS PARTES DO TEAR HORIZONTAL
OS ROLOS DO TEAR

* Hence the name two-roll loom or four-roll loom.



a. Postes verticais

b. Vigas cruzadas 

AS PARTES DO TEAR VERTICAL

A PARTE ELEVADA DO TEAR

a. Postes 

verticais

b. Vigas 

cruzadas



 Os postes verticais do tear (a) são fixados um de cada lado,

na estrutura do tear

 as travessas (carafte) são colocadas na parte superior dos

postes verticais (b), duas barras de madeira fixadas com

pregos de madeira

 As travessas (carafte) apresentam vários amassados: um na

parte inferior de cada travessa, uma talha trapezoidal da

madeira na qual são fixadas as extremidades da travessa

que suporta as roldanas, a segunda talha é da largura da

travessa e suporta a moldura de junco

 As travessas são unidas por duas tábuas. Essas placas são

chamadas de “parânge”

AS PARTES DO TEAR HORIZONTAL

A PARTE ELEVADA DO TEAR

a. vertical

Postagens

b. Vigas 

cruzadas



c. Placas

d. Suporte de 

palheta 

inferior/brâglă

e. Suporte de 

palheta superior 

/brâglă

f. Postes verticais

g. Polias

AS PARTES DO TEAR HORIZONTAL

A PARTE ELEVADA DO TEAR

g. Polias

d. Palheta

inferior
e. Palheta

superior

f. Postes 

verticais

c. Pranchas



- As tábuas (c) são geralmente dois painéis de madeira colocados horizontalmente: um suporta o

suporte da palheta e o segundo as polias ou se estiverem faltando, suporta os liços

- forma: dois painéis redondos ou tapas que têm suas extremidades afiadas ou esculpidas no mesmo

formato dos entalhes das tábuas

AS PARTES DO TEAR HORIZONTAL

A PARTE ELEVADA DO TEAR

Diferentes tipos de placas



 A tábua que suporta as roldanas é fixada na travessa nos dois furos especialmente esculpidos

que não ultrapassam a espessura das travessas e são de forma semelhante àquelas

 Na sua superfície podem ver-se dois entalhes rectangulares, nos quais se inserem dois postes

de madeira; eles suportam a extremidade inferior das polias.

AS PARTES DO TEAR HORIZONTAL
A PARTE ELEVADA DO TEAR

Representação da placa de polias



 A placa que suporta o quadro da palheta é mais comprida que a das polias. Ultrapassa o

comprimento das barras.

 É amarrado às barras através dos entalhes semiesféricos

 Nas extremidades possui dois orifícios por onde são inseridas as extremidades da estrutura da

palheta

AS PARTES DO TEAR HORIZONTAL
A PARTE ELEVADA DO TEAR

Representação do quadro de reed



 Existem dois postos; a conexão com as tábuas é feita com a

ajuda de cordas, em diferentes comprimentos ou com a ajuda de

pregos de madeira ou metal

 Características: formato retangular, estreito, comprido, fino,

redondo na parte superior e mais grosso na parte inferior para

suportar a tábua inferior

 Os postes têm alguns pequenos orifícios através dos quais os

pregos de madeira ou a corda são inseridos.

AS PARTES DO TEAR HORIZONTAL
A PARTE ELEVADA DO TEAR

f. Postes 

verticais



 A palheta inferior e superior („brâgla”) são colocadas

entre os postes verticais e o rolo frontal

 Objetivo: apoiar a palheta

 Consiste em: duas pranchas de madeira que possuem

um sulco longo e estreito esculpido no qual a palheta é

colocada. Tem dois furos cada nas extremidades que

seguram as extremidades dos postes

 O suporte de palheta superior tem uma ranhura

inferior. O meio é mais largo e tem formas diferentes

para ser mais fácil de manusear durante a tecelagem;

tem um propósito decorativo também

 A barra inferior, o suporte da palheta inferior, tem

formato retangular e a ranhura é colocada na parte

superior

AS PARTES DO TEAR HORIZONTAL
A PARTE ELEVADA DO TEAR

d. Palheta

inferior
e. Palheta

superior

A cana



 As polias são feitas de postes, rodas e furos

que suportam as rodas (uma ou mais)

 finalidade: trocar os pedais uma vez que os

pedais são pressionados

 Feito de madeira e possui algumas ranhuras

na extremidade para facilitar o giro da roda

 As rodas têm um sulco para os fios do liço

também

 As polias são colocadas na segunda barra

interior

 Eles suportam os heddles

AS PARTES DO TEAR HORIZONTAL
A PARTE ELEVADA DO TEAR

g. Polias

Representação das polias



 Alguns teares não

possuem polias, foram

substituídos por duas

pequenas rodas que

eram acionadas por um

fuso

AS PARTES DE UM TEAR HORIZONTAL
A PARTE ELEVADA DO TEAR

Tear dos artesãos romenos 

Maria Tărâță, Racovița, 

condado de Sibiu. O tear foi 

feito por seu marido na década 

de 1950.



a. Pedais

b. Sistemas de travamento de 

rolos (âncora b1; alavanca 

b2;

b3 pombo

AS PARTES DO TEAR HORIZONTAL

OS TRADLES E O SISTEMA DE PARADA DOS ROLOS

a. Pedais
b. Sistemas de 

paragem de rolos

b2 alavanca

b1 âncora

b3 Pombo



 Os pedais são feitos de madeira

 Seu número varia entre dois e quatro

 Eles estão presos à barra traseira

 Tipos de pedais: simples como algumas lâminas de madeira

(uma ponta no chão); aquelas que têm a extremidade superior

amarrada aos leões e a outra a uma barra na parte inferior do

tear; os pedais são colocados em locais especialmente

projetados na barra traseira do tear

 Os pedais juntamente com os liços estão diretamente

envolvidos na criação do galpão

AS PARTES DO TEAR HORIZONTAL
OS PISTAS DO TEAR (a)

Representação do sistema de pedal



 O processo de tecelagem é feito movendo horizontalmente a urdidura e o tecido resultante

para criar as condições adequadas para os elementos do tecido. Isso é possível produzindo

uma certa tensão diretamente ligada às particularidades dos fios utilizados.

 A tensão designada deve assegurar:

 O movimento controlado da urdidura e do tecido durante o processo de tecelagem

 A separação correta dos fios da urdidura quando o galpão é formado

 As condições ideais para a inserção da trama

 A movimentação horizontal da urdidura e do tecido resultante, bem como do sistema, é obtida

acionando o sistema de urdidura (liberando o rolo traseiro) e acionando o rolo de tecido

situado na frente do tear

AS PARTES DO TEAR HORIZONTAL

SISTEMA DE PARADA DE ROLOS (b)



Os controladores de urdidura* são os mecanismos que atuam diretamente na urdidura ou no rolo de

urdidura e fornecem a quantidade de urdidura necessária para a tecelagem. Implica o puxar e o

recolhimento do tecido à medida que é tecido.

 São fixados em um ou em ambos os lados da viga traseira

 Impedir o rolamento do rolo traseiro e determinar a tensão dos fios da urdidura

 Tipos de controladores de urdidura: varas longas, rodas dentadas, cordas, correntes todos operados

manualmente pelo tecelão quando necessário

 A operação do rolo traseiro para fornecer a urdidura necessária é feita por um segundo sistema, o de

puxar o tecido

 O puxar do pano da frente do tear ocupa um lugar importante no processo de tecelagem: o de recolher

o tecido com cuidado e o de ajustar a densidade dos fios da trama.

 O puxão do pano é feito com a ajuda de uma pequena lâmina/pá, uma roda dentada.

* Term used in the textile industry, which we will use when referring to the rollers stopping system

AS PARTES DO TEAR HORIZONTAL

SISTEMA DE PARADA DE ROLOS (b)



AS PARTES DO TEAR HORIZONTAL

SISTEMA DE PARAGEM DE ROLOS



TIPOS DE TEARES HORIZONTAIS CLÁSSICOS

Coleções do Museu ASTRA



TIPOS DE TEARES HORIZONTAIS CLÁSSICOS

Museu ao ar livre Copenhagen (Elena Găvan

foto, 2013) https://en.wikipedia.org/wiki/Loom#/media/File:T

he_Korkosz_Croft_in_Czarna_G%C3%B3ra_01

.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/Loom#/media/File:S

telles_Sluti%C5%A1%C4%B7u_vectic%C4%A

Bbnieku_lauku_s%C4%93t%C4%81.jpg

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


TIPOS DE TEARES HORIZONTAIS CLÁSSICOS

ASTRA Museum`collections. 1997
ETAR, Bulgaria, 2013 (Elena Găvan photo)

ASTRA Museum`collections. 2011



COMO MONTAR MANUALMENTE UM TEAR HORIZONTAL

Filme documentário feito com a artesã Rodica Ispas, Avrig, 

condado de Sibiu, Romênia.

AS PARTES DO TEAR HORIZONTAL



FERRAMENTAS/OUTROS ELEMENTOS USADOS NA TECELAGEM

 É considerado um dos primeiros elementos do tear a ser mecanizado;

é usado desde a pré-história

 objetivo: criar o galpão inserindo-o entre os fios de urdidura pares e

ímpares

 Pode ser fixo ou móvel

 forma: plana, lisa

 Tipos de varas :

 vara (colocado entre os fios da urdidura);

Haste do liço* (colocada fora dos fios da urdidura);

Leash rod (mais largo e ultrapassa o comprimento da urdidura)

PAU/ VARA

*Parte dos liços por onde são inseridos os fios da urdidura; a placa em que os liços são feitos



A CABEÇA

 São feitos por mulheres com fio resistente, geralmente algodão,

através de um complicado processo de nós em uma palheta de

madeira ou em varetas

 Seu comprimento varia de acordo com o tecido desejado

 É uma multidão de olhos colocados centralmente; os olhos são o

resultado do laço de amarração de dois fios um colocado na parte

superior e outro na parte inferior, iguais em número, forma, tamanho e

amarração com o primeiro.

 Através de cada olho a urdidura é enfiada, de acordo com uma

determinada regra e de acordo com a estrutura do tecido desejado

 finalidade: levantar e descer diferentes fios de urdidura para formar o

galpão, o espaço por onde passa a lançadeira que segura a urdidura

FERRAMENTAS/OUTROS ELEMENTOS USADOS NA TECELAGEM

Como podemos fazer nossos próprios liços!

Filme documentário feito com a artesã Rodica Ispas, Avrig, condado 

de Sibiu, Romênia.



ALÇA

 A pequena alça está relacionada com o 

heddle, mas menor

 Eles são usados para fazer design de 

padrões

 São fixados atrás dos guinchos e são 

levantados um a um, cada um formando seu 

próprio galpão (quando você ergueu todos 

você terminou o desenho)

FERRAMENTAS/OUTROS ELEMENTOS USADOS NA TECELAGEM



GALPÃO

 Ele é criado listando metade dos liços e soltando a outra

metade através da qual os fios de trama são inseridos

 O shed point é criado com muito cuidado durante a urdidura

dos fios e posteriormente no momento de sua montagem no

tear

 Os liços são amarrados em sua extremidade superior a uma

haste que os sustenta e suas extremidades inferiores são

amarradas aos pedais e assim ao pisar nos pedais provoca o

levantamento e a queda dos guinchos, movendo os fios entre

as fendas da palheta (na horizontal tear) formando o galpão

poză

FERRAMENTAS/OUTROS ELEMENTOS USADOS NA TECELAGEM



FERRAMENTAS/OUTROS ELEMENTOS USADOS NA TECELAGEM

O ANCINHO

- Ferramenta de tecelagem de madeira com dentes dispostos a uma certa 

distância como um pente

- Uma das laterais é removível

- É usado no processo de montagem dos fios da urdidura no tear

Fotos de Elena Găvan



EIXOS

 Uma espécie de barras retangulares

geralmente achatadas usadas no processo de

montagem dos fios da urdidura no tear

 Objetivo: evitar o emaranhamento de fios de

urdidura

 Feito de varas de madeira secas (ramos de

avelã), madeira ou papelão

FERRAMENTAS/OUTROS ELEMENTOS USADOS NA TECELAGEM



A CANA
 A palheta é um sistema de fendas colocadas verticalmente em

ambas as extremidades formando uma figura em forma de

pente colocada em uma moldura; os fios da urdidura são

inseridos através de suas fendas

 finalidade: suporta os fios da urdidura à medida que penetram

nos liços seguindo a exata ordem criada pelo galpão; controla

a densidade da urdidura através da densidade das fendas e o

número de fios de trama através da força utilizada para bater

os fios

 Componentes: duas barras paralelas, 2 e 2, entre as quais

são colocadas finas ranhuras de madeira a uma distância

igual entre elas.

 material: madeira de avelã (as fendas), carvalho (para a

moldura), álamo

 Antigamente eram feitos por artesãos especializados

FERRAMENTAS/OUTROS ELEMENTOS USADOS NA TECELAGEM



A CANA

FERRAMENTAS/OUTROS ELEMENTOS USADOS NA TECELAGEM

Fotos ASTRA Museum



 - Ferramenta especial usada para 

passar fios de urdidura através da 

palheta

FERRAMENTAS/OUTROS ELEMENTOS USADOS NA TECELAGEM

FERRAMENTA ESPECIAL



bobina

 Geralmente feito de madeira dura (faia, carpa, ameixeira)

 Forma: uma longa estrutura de madeira que contém um tubo com fios 

molhados

 Finalidade: inserir a linha molhada no abrigo da urdidura

FERRAMENTAS/OUTROS ELEMENTOS USADOS NA TECELAGEM

Coleção ASTRA Museum



TINDEICA/MACA

FERRAMENTAS/OUTROS ELEMENTOS USADOS NA TECELAGEM

 Feito de ferro ou madeira dura

 Objetivo: segurar o pano esticado

 Posição: colocado na largura do pano

 Forma: barra estreita com montantes em ambas as extremidades; geralmente feito de duas peças inseridas 

uma na outra e amarradas com a ajuda de um pequeno prego através dos orifícios que auxiliam no 

alongamento e estreitamento do objeto

Coleção ASTRA Museum



TINDEICA/ MAÇA

FERRAMENTAS/OUTROS ELEMENTOS USADOS NA TECELAGEM

Maca de metal de 

duas peças

ASTRA Museum` collections. 



NODURAR

FERRAMENTAS/OUTROS ELEMENTOS USADOS NA TECELAGEM

Montagem em tear. Elena Găvan foto.

 Um pedaço de pano que é montado, em uma extremidade, no rolo em frente ao tear; na segunda

extremidade do tecido os fios da urdidura são amarrados para que o processo de tecelagem possa

começar



O DECORO DO TEAR

 Elementos decorativos: motivos geométricos,

especialmente linhas; motivos sobre o céu (estelar);

motivos vegetais; inscrições como as iniciais do

carpinteiro ou do tecelão; o ano em que foi feito

 colocados: nas barras, polias, no ângulo feito pelo quadro

e barras

 A forma dos braços e suportes é por vezes um elemento

decorativo

 Elemento

decorativo

de palheta

superior
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 Posturas eretas decoro

O DECORO DO TEAR

ASTRA Museum` collections. 

 Pés decoro



 Decorações significa comunicar

e expressar sentimentos, a

expressão do dom artístico do

carpinteiro ou do tecelão; a

proteção do tear se for colocado

dentro de uma casa, dentro de

casa

O DECORO DO TEAR



TIPOS DE TEARES ENCONTRADOS HOJE

Tear de tapeçaria usado para ensinar Tear horizontal em miniatura/ / 

https://satulmestesugurilor.ro/produs/mini-

razboi-de-tesut/

Tear horizontal em miniatura/ / 

https://ro.pinterest.com/pin/778559854309

683851/

https://satulmestesugurilor.ro/produs/mini-razboi-de-tesut/
https://ro.pinterest.com/pin/778559854309683851/


Tear SAORI de 6 pedais

http://www.saorisantacruz.com/looms.html

Tear SAORI de 2 pedais

http://www.saorisantacruz.com/looms.html

Tear Toika Liisa

https://woolery.com/toika-liisa-loom.html

TIPOS DE TEARES ENCONTRADOS HOJE

http://www.saorisantacruz.com/looms.html
http://www.saorisantacruz.com/looms.html
https://woolery.com/toika-liisa-loom.html


Tear EMILIA

http://www.glimakrausa.com/emilia-13-

in.loomheddle
Tear de Tapeçaria ARRAS

https://www.paradisefibers.com/products/a

rras-tapestry-loom

Tear de Tapeçaria SCHACHT 25 

https://www.eugenetextilecenter.com/schac

ht-25-tapestry-loom

TIPOS DE TEARES ENCONTRADOS HOJE

http://www.glimakrausa.com/emilia-13-in.loomheddle
https://www.paradisefibers.com/products/arras-tapestry-loom
https://www.eugenetextilecenter.com/schacht-25-tapestry-loom
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Literatura Selecionada - Fontes

•https://www.britannica.com/technology/heddle-loom

•https://chs.harvard.edu/susan-t-edmunds-picturing-homeric-weaving/

https://www.youtube.com/watch?v=VcpW_zwdm0I
Types of Looms | Textile Weaving - YouTube

https://www.youtube.com › watch

https://chs.harvard.edu/susan-t-edmunds-picturing-homeric-weaving/
https://www.youtube.com/watch?v=VcpW_zwdm0I
https://www.youtube.com/watch?v=VcpW_zwdm0I
https://www.youtube.com/watch?v=VcpW_zwdm0I

