
Fios que cruzam a urdidura
MÓDULO

Tecendo em costumes e tradições populares



DEFINIÇÕES DE PATRIMÓNIO CULTURAL
• “ Patrimônio ”: uma propriedade, algo que é herdado, passado de 

gerações anteriores.

• “ Patrimônio cultural ”: não consiste em dinheiro ou propriedade, 
mas em cultura, valores e tradições. Isso implica:
 um vínculo compartilhado,

 nossa pertença a uma comunidade

 e representa nossa história e nossa identidade, nosso vínculo com o 
passado, com nosso presente e com o futuro.

• Em uma era de globalização, o patrimônio cultural:

 nos ajuda a lembrar nossa diversidade cultural

 e sua compreensão desenvolve o respeito mútuo entre as diferentes 
culturas.



O QUE É PATRIMÔNIO CULTURAL TANGÍVEL?

• Inicialmente, o patrimônio cultural referia-se a artefatos (pinturas, desenhos, 
gravuras, mosaicos, esculturas), monumentos históricos, construções e sítios 
arqueológicos.

• Gradualmente, no entanto, cresceu para incluir todas as evidências da 
criatividade e expressão humana: fotografias, documentos, livros e manuscritos, 
instrumentos, etc., seja como objetos individuais ou como coleções.

• Hoje, as cidades, o patrimônio subaquático e o ambiente natural também são 
considerados parte do patrimônio cultural, pois as comunidades se identificam 
com a paisagem natural.

Todos estes consistem em Património Cultural Tangível .



O QUE É PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL?
• O patrimônio cultural não se limita apenas a objetos materiais, mas também 

consiste em elementos imateriais :
 tradições

 história oral

 Artes performáticas

 práticas sociais

 eventos festivos

 artesanato tradicional

 representações

 rituais

 conhecimento e prática sobre a natureza e o universo

 conhecimentos e habilidades transmitidos de geração em geração dentro de uma 
comunidade

Herança cultural intangível



O QUE É PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL?
Herança cultural intangível:

 as práticas, representações, expressões, conhecimentos e os conhecimentos e habilidades (incluindo 
instrumentos, objetos, artefatos, espaços culturais), que comunidades, grupos e indivíduos 
reconhecem como parte de sua herança cultural

 tradições, música e cantos, teatro, danças, procissões sagradas, carnavais, falcoaria, tradições de 
tecelagem, marionetas de sombras, dieta mediterrânica, etc.

Assim, o Patrimônio Cultural Imaterial é considerado por parte do patrimônio 
cultural de um lugar e é composto por riquezas intelectuais não físicas, como 
folclore, costumes, crenças, tradições, saberes e linguagem.

A Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, UNESCO, 2003



POR QUE O PATRIMÔNIO CULTURAL 
IMATERIAL É IMPORTANTE?

• UNESCO: A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura, fundada em 1954, adotou convenções internacionais sobre a proteção do 
patrimônio cultural, para promover a compreensão intercultural, ao mesmo tempo 
em que enfatiza a importância da cooperação internacional.

• O patrimônio cultural imaterial não é importante apenas pela manifestação cultural 
em si, mas também pela riqueza de conhecimentos e habilidades que são 
transmitidos por meio dele de geração em geração.

• O valor social e econômico do patrimônio cultural imaterial é relevante para 
grupos minoritários, mas também para grupos sociais dominantes dentro de uma 
comunidade.



TECELAGEM – UM PATRIMÔNIO 
CULTURAL IMATERIAL

• A arte da tecelagem tem uma longa história através dos séculos.

• Nos anos antigos:

 Os épicos de Homero: tecer em tear está ligado às mulheres, enquanto 
tecer metaforicamente pensamentos ou uma intriga e armar armadilhas 
está ligado aos homens.

 de Aristófanes Lisístrata : a tecelagem está associada à política [ “Assim 
como lavamos a lã das ovelhas, lavamos a sujeira do estado, afastamos as 
pessoas más batendo neles, reuniremos todos aqueles que têm algo a 
oferecer no cidade, sejam estrangeiros ou locais, vamos recolher o fio 
numa grande tulipa e tecer uma rédea para o município”. ]



• Foram atribuídas conotações simbólicas à fiação e à tecelagem:

 girar com seu movimento circular e contínuo tem sido associado ao movimento 
do universo e ao destino das pessoas,

 A tecelagem esteve ligada aos mecanismos da noção humana, mas também à 
reconciliação e à paz.

• Na Grécia Antiga, principalmente deuses e mulheres de classe alta teciam.

• A deusa que inventou a tecelagem e ensinou a técnica aos mortais foi Atena (Atena-
Ergani ).

• Na Panatenea , o grande festival ateniense, meninas da cidade foram encarregadas 
de tecer um véu para a deusa Atena, para mostrar a gratidão dos cidadãos.

TECELAGEM – UM PATRIMÔNIO 
CULTURAL IMATERIAL



CONTOS SOBRE TECELAGEM VINDOS DA 
MITOLOGIA GREGA…

1. Os três destinos

2. Atena e Aracne

3. Penélope Rainha de Ítaca

4. O fio de Ariadne



1. OS TRÊS DESTINOS

• As Parcas ( Moires ) são um grupo de três deusas tecedoras que definem o destino 
de cada mortal ao nascer.

• As três Parcas que eram Clotho (o Spinner), Lachesis (o Alloter ) e Atropos (o 
Inflexível) tinham grande poder e até mesmo Zeus foi incapaz de recordar suas 
provisões.

• Consistentemente retratadas como três fiandeiras, cada Destino tinha uma tarefa 
diferente:

 Cloto teceu o fio da vida

 Lachesis mediu seu comprimento alocado e

 Átropos cortou com sua tesoura

• Nas artes visuais, os destinos eram geralmente retratados como belas mulheres 
tecendo ou ligando fios. No entanto, na literatura, eles eram frequentemente 
imaginados como velhos e feios.

https://www.greekmythology.com/Other_Gods/The_Fates/the_fates.html

https://www.greekmythology.com/Other_Gods/The_Fates/the_fates.html


Clotho spins the thread of life

Lachesis measures its allotted length

Atropos cuts it off with her shears

https://www.greekmythology.com/Other_Gods/The_Fates/the_fates.html

https://www.greekmythology.com/Other_Gods/The_Fates/the_fates.html


2. ATENA E ARACNE

• Aracne era uma jovem e uma tecelã maravilhosa.

• Ela era muito hábil em tecer tapeçarias e tapetes 
multicoloridos e as pessoas admiravam seu trabalho 
em seu tear. Eventualmente, ela começou a se gabar e 
se gabar de seus talentos.

• Os aldeões costumavam dizer que Aracne recebeu um 
presente incrível da deusa Atena, que inventou a 
tecelagem, mas Aracne afirmou que aprendeu a tecer 
sozinha e que era uma tecelã maior do que Atena.

https://www.skyloomweavers.com/blogs/news/the-weaving-contest

A história de Aracne: mulheres gregas 

tecendo em um tear de urdidura – Atenas, 

500 aC

https://quatr.us/greeks/arachne-athena-greek-mythology.htm

https://www.skyloomweavers.com/blogs/news/the-weaving-contest
https://quatr.us/greeks/arachne-athena-greek-mythology.htm


2. ATENA E ARACNE

• Atena observou Aracne de seu trono no Monte Olimpo 
e decidiu visitá-la. Ela se disfarçou de velha e foi 
para Aracne.

• Aracne disse à velha que ela era a melhor tecelã do 
mundo, melhor ainda que Atena e que não pediria 
perdão à deusa por dizer isso.

• A velha, cheia de raiva, transformou-se novamente na 
deusa Atena e desafiou Aracne para um concurso de 
tecelagem.

Minerva & Aracne , René-Antoine Houasse , 1706

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9-Antoine_Houasse
https://en.wikipedia.org/wiki/Arachne


2. ATENA E ARACNE

• Atena teceu imagens maravilhosas de deuses e deusas realizando 
feitos heróicos.

• Aracne também teceu imagens de deuses retratando-os como 
raivosos e tolos.

• Atena ficou furiosa quando viu como Aracne havia retratado os 
deuses, mas também porque percebeu que suas habilidades eram 
um pouco melhores que as de Aracne.

• Atena disse a Aracne que ela e seus filhos seriam punidos por 
zombar dos deuses e a alteraram magicamente.

• Aracne tornou-se a primeira aranha do mundo, enquanto Atena lhe 
disse que a partir daquele dia ela iria tecer o dia todo, mas 
ninguém se importaria com seus talentos; pelo contrário, as pessoas 
destruíam suas delicadas teias tecidas, sempre que as vissem.

https://www.wikiwand.com/en/Arachne

Atena e Aracne (Antonio Tempesta)

https://www.wikiwand.com/en/Arachne


3. PENÉLOPE RAINHA DE ITHACA

• Penélope era a esposa fiel do rei Odisseu e rainha de 
Ítaca (uma ilha do mar Jônico, na Grécia).

• Ulisses partiu para participar da guerra de Tróia que 
durou dez anos e depois levou mais dez anos para 
chegar à sua terra natal.

• Ao chegar a Ítaca, disfarçou-se de mendigo, para testar 
se sua esposa lhe havia permanecido fiel.

https://www.greekmythology.com/Myths/Mortals/Penelope/penelope.html

https://penelope.hypotheses.org/79

https://www.greekmythology.com/Myths/Mortals/Penelope/penelope.html
https://penelope.hypotheses.org/79


3. PENÉLOPE RAINHA DE ITHACA
• Enquanto isso, Penélope conseguira afastar todos os pretendentes, 

dizendo-lhes que escolheria um deles assim que terminasse de 
tecer uma mortalha para Laertes, seu sogro.

• Penelope tecia o sudário durante o dia, mas todas as noites ela 
desfiava tudo o que havia tecido.

• Um de seus servos revelou o segredo e Penélope foi obrigada a 
escolher um novo marido, pois todos pensavam que Odisseu estava 
morto.

• Ela disse que se casaria com o pretendente que fosse capaz de 
amarrar o arco de Ulisses e disparar uma flecha através de doze 
pontas de machado, um feito que só seu marido era capaz de 
realizar.

• Como esperado, nenhum dos pretendentes foi capaz de completar 
a tarefa. O disfarçado Odisseu perguntou se ele também poderia 
competir e depois de ter sucesso matou todos os pretendentes com 
a ajuda da deusa Atena e de seu filho Telêmaco.

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/16951

"Penelope desvendando seu trabalho à noite", 

1886

Dora Wheeler Americano

https://www.greekmythology.com/Myths/Mortals/Penelope/penelope.html

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/16951
https://www.metmuseum.org/art/collection/search
https://www.greekmythology.com/Myths/Mortals/Penelope/penelope.html


4. O FIO DE ARIADNE

• Ariadne era filha de Minos, rei de Creta e neta do deus 
sol, Helios, por parte de mãe.

• Em retribuição pela morte de seu filho em jogos atléticos 
organizados pelos atenienses, o rei Minos sitiou Atenas e 
venceu a guerra.

• Ele exigiu então que todos os anos sete nobres moços e 
sete nobres moças fossem enviados a Creta, como 
sacrifício no Labirinto, sob o palácio de Minos, habitado 
pelo Minotauro, uma criatura meio touro e meio humano.

https://www.greekmythology.com/Myths/Mortals/Ariadne/ariadne.html

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

https://www.greekmythology.com/Myths/Mortals/Ariadne/ariadne.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Ariadne


4. O FIO DE ARIADNE
• Um ano, Teseu, filho do rei de Atenas Egeu, se ofereceu para 

ser um dos quatorze jovens enviados a Creta para matar 
Minotauro e acabar com os sacrifícios.

• Quando o navio de Atenas chegou a Creta, Ariadne se 
apaixonou por Teseu e decidiu ajudá-lo.

• Ela lhe deu uma espada para lutar contra Minotauro e um 
novelo de fio escarlate. Ariadne aconselhou Teseu a amarrar 
uma ponta do fio na entrada do Labirinto e deixá-lo 
desenrolar enquanto ele se aprofunda nos caminhos tortuosos 
e ramificados. Isso permitiria que ele escapasse do labirinto 
após matar Minotauro e retornaria à entrada, onde Ariadne 
estaria esperando.

• O fio de Ariadne é um fio de conexão divina, o fio que leva 
alguém para casa.

Teseu , prestes a entrar no Labirinto, segura o fio 

de Ariadne na mão. 4503: França, estreia do 

século XIX : Ariane et Thésée . Musée des beaux 

arts, Rouen.

http://www.maicar.com/GML/Ariadne.html

http://www.maicar.com/GML/Theseus.html
http://www.maicar.com/GML/Ariadne.html


TECELAGEM NA ERA BIZANTINA

• Nos anos bizantinos, os teares 
podiam ser encontrados em todas as 
casas e homens e mulheres podiam 
tecer.

• A arte de tecer sempre passou de 
geração em geração.

• Os desenhos podiam ser 
tradicionais, mas os tecelões muitas 
vezes desenvolviam seus padrões 
pessoais e isso contribuía para a 
renovação da tradição.

• Mais tarde, muitas mulheres se 
envolveram profissionalmente na 
tecelagem.



WEAVING IN THE BYZANTINE ERA 

Constantinopla foi o primeiro centro 
significativo de tecelagem de seda na 
Europa. A seda era uma das 
mercadorias mais importantes da 
economia bizantina , usada pelo Estado 
tanto como meio de pagamento quanto 
de diplomacia.

As oficinas bizantinas também eram 
conhecidas por tapeçarias tecidas e 
tecidos ricamente bordados com 
decoração que muitas vezes incluía 
cenas figurativas. Cenas religiosas 
bordadas também foram usadas para 
paramentos e cortinas



TECELAGEM NA ERA BIZANTINA

Ao longo dos anos, a tecelagem facilitou 
múltiplos propósitos:

garantiu os tapetes, roupas de cama, cobertores, 
lençóis, toalhas de mesa, cortinas, almofadas e 
roupas da família

decorou a casa

garantiu o dote das meninas

concedeu um apoio financeiro adicional à família

forneceu uma saída criativa para as mulheres que 
podiam expressar através de seus designs suas 
emoções

ajudou a comunicação da identidade cultural e a 
continuação da tradição



TECELAGEM NA ERA 
BIZANTINA

Em 1147, durante a Segunda Cruzada , 
Rogério II da Sicília atacou Corinto e Tebas , 
dois importantes centros de produção de 
seda bizantina, capturando os tecelões e 
seus equipamentos e estabelecendo sua 
própria seraria em Palermo e Calábria .

Após a captura de Constantinopla em 1204 
pelas forças da Quarta Cruzada (1202-1204) 
e o estabelecimento do Império Latino 
(1204-1261) e outros estados "latinos" nos 
territórios bizantinos, a indústria da seda 
bizantina se contraiu.



TECELAGEM E TRADIÇÕES NA EUROPA
• A criação de têxteis, incluindo os 

destinados a dote, é praticada 
ao longo de vários séculos, 
abrangendo todas as classes 
sociais em todo o mundo. A loja 
doméstica demonstrou posição 
social e suficiência familiar. A 
produção de linho para dote 
muitas vezes recaía sobre 
meninas e mulheres jovens que, 
durante anos, trabalharam 
diligentemente para acumular 
esse "armazém" doméstico de 
itens para seu enxoval que, após 
o casamento, forneceria seu 
futuro lar.



CONTOS SOBRE TECELAGEM

No folclore europeu posterior, a tecelagem manteve sua 
conexão com a magia e muitos contos de fadas foram 
associados à fiação e à tecelagem…



A BELA ADORMECIDA
Era uma vez um rei e uma rainha que desejavam ter um filho. Um dia, enquanto a rainha estava se 
banhando em uma fonte, um sapo saiu da água e disse a ela: "Seu desejo será realizado. Antes que um ano 
se passe, você trará uma filha ao mundo".

A criança era tão bonita que o rei não se conteve de alegria. Ele queria comemorar e, assim, convidou 
todos os seus amigos. Ele também convidou as fadas a fazer desejos para a criança. Havia treze fadas em 
seu reino, mas como o rei tinha apenas doze pratos de ouro para eles comerem, uma das fadas teve que 
ser deixada de fora. Nenhum dos convidados ficou triste com isso, pois a décima terceira fada era 
conhecida por ser cruel e rancorosa.

Uma festa incrível foi realizada e quando chegou ao fim, cada uma das fadas presenteou a criança com um 
presente mágico. Uma fada lhe deu virtude, outra beleza, uma terceira riqueza e assim por diante - com 
tudo no mundo que qualquer um poderia desejar. Depois que onze das fadas apresentaram seus presentes, 
a décima terceira apareceu de repente. Ela estava com raiva e queria mostrar seu rancor por não ter sido 
convidada para a festa. Sem hesitar, ela gritou em voz alta:

"Quando ela tiver quinze anos, a princesa se espetará com um fuso e cairá morta!"

Então, sem outra palavra, ela se virou e saiu do corredor.

https://www.dltk-teach.com/rhymes/sleeping-beauty/story.htm

https://www.dltk-teach.com/rhymes/sleeping-beauty/story.htm


A BELA ADORMECIDA

Os convidados ficaram horrorizados e a Rainha caiu no chão soluçando, mas a 
décima segunda fada, cujo desejo ainda não foi dito, calmamente deu um passo à 
frente. Sua magia não poderia remover a maldição, mas ela poderia abrandá-la, 
então ela disse:

“Sua filha não morrerá, mas cairá em um sono profundo que durará cem anos”.

Ao longo dos anos, as promessas das fadas se tornaram realidade - uma a uma. A 
princesa cresceu para ser bonita, modesta, gentil e inteligente. Todos que a viam 
não podiam deixar de amá-la.

O rei e a rainha estavam determinados a impedir a maldição lançada sobre a 
princesa pela fada maldosa e enviaram um comando para que todos os fusos de 
todo o reino fossem destruídos. Ninguém no reino tinha permissão para contar à 
princesa sobre a maldição que havia sido colocada sobre ela, pois não queriam 
que ela se preocupasse ou ficasse triste.

https://www.dltk-teach.com/rhymes/sleeping-beauty/story.htm

https://www.dltk-teach.com/rhymes/sleeping-beauty/story.htm


Na manhã de seu décimo quinto aniversário, a princesa acordou cedo. Ela estava 
animada! Como ainda era muito cedo, ela vagou por todo o palácio, olhando 
quartos e salões à vontade e finalmente chegou a uma velha torre. Ela subiu a 
escada estreita e sinuosa e chegou a uma pequena porta.

Uma chave enferrujada estava enfiada na fechadura e quando ela a girou, a porta 
se abriu. Em um quartinho estava sentada uma velha com um fuso, ocupada em fiar 
seu linho. A velha era tão surda que nunca tinha ouvido a ordem do rei para que 
todos os fusos fossem destruídos.

"Bom dia", disse a princesa. "O que você está fazendo?"

"Estou girando", disse a velha.

"O que é a coisa que gira em volta?" perguntou a princesa e ela pegou o fuso e 
tentou girar também.

Mas ela mal havia tocado o fuso quando ele picou seu dedo. Nesse momento ela 
caiu sobre a cama que estava perto e ficou imóvel num sono profundo.

A BELA ADORMECIDA

https://www.dltk-teach.com/rhymes/sleeping-beauty/story.htm

https://www.dltk-teach.com/rhymes/sleeping-beauty/story.htm


O rei, a rainha e os servos começaram suas rotinas matinais e bem no 
meio deles adormeceram também. Os cavalos adormeceram no estábulo, 
os cães no pátio, as pombas no telhado e as moscas na parede. Até o 
fogo da lareira se acalmou e adormeceu. O vento cessou e nas árvores 
em frente ao castelo nem uma folha se mexeu.

Ao redor do castelo uma sebe de roseiras começou a crescer. A cada ano 
aumentava até que finalmente nada mais se via do castelo adormecido.

Havia uma lenda na terra sobre a adorável Bela Adormecida, como a 
filha do rei era chamada, e de vez em quando os príncipes vinham e 
tentavam forçar a passagem pela cerca e entrar no castelo. Mas eles 
acharam impossível que os espinhos, como se estivessem vivos, os 
agarrassem e não os deixassem passar.

A BELA ADORMECIDA

https://www.dltk-teach.com/rhymes/sleeping-beauty/story.htm

https://www.dltk-teach.com/rhymes/sleeping-beauty/story.htm


A BELA ADORMECIDA

Depois de muitos anos, um príncipe voltou ao país e ouviu um velho contar a história do castelo escondido e da bela 
princesa que havia dormido lá por cem anos. Ele também ouviu que muitos príncipes tentaram atravessar a cerca 
viva, mas nenhum conseguiu e muitos foram pegos nela e morreram.

O jovem príncipe disse: "Não tenho medo. Preciso ir ver esta Bela Adormecida".

O velho tentou convencê-lo a não ir, mas o príncipe não quis ouvir.

Agora os cem anos acabaram. Quando o príncipe se aproximou da cerca viva, ela estava coberta de lindas rosas 
grandes. Os arbustos abriram caminho para ele por vontade própria e o deixaram passar ileso.

No pátio, o príncipe viu os cavalos e os cães adormecidos. No telhado estavam as pombas adormecidas com as 
cabeças enfiadas sob as asas. Quando entrou na casa, as moscas dormiam nas paredes e os criados dormiam nos 
corredores. Perto do trono jaziam o rei e a rainha, dormindo pacificamente um ao lado do outro. Na cozinha, o 
cozinheiro, o ajudante de cozinha e a ajudante de cozinha dormiam com a cabeça apoiada na mesa.

O príncipe foi mais longe. Tudo estava tão quieto que ele podia ouvir sua própria respiração. Por fim, chegou à torre 
e abriu a porta do quartinho onde a princesa dormia. Lá estava ela, tão bonita que ele não conseguia tirar os olhos 
dela. Ele se abaixou e deu um beijo nela. Quando ele a tocou, a Bela Adormecida abriu os olhos e sorriu para ele.

Por todo o castelo, todos e tudo acordaram e se entreolharam com olhos atônitos. Dentro de um mês, o Príncipe e a 
Bela Adormecida se casaram e viveram felizes por toda a vida.

https://www.dltk-teach.com/rhymes/sleeping-beauty/story.htm

https://www.dltk-teach.com/rhymes/sleeping-beauty/story.htm


RUMPELSTILTSKIN (IRMÃOS GRIMM)

Era uma vez um pobre moleiro com uma linda filha. Um dia, ele queria 
impressionar o rei e lhe disse: "Tenho uma filha que pode transformar palha em 
ouro".

O rei disse ao moleiro: "Se sua filha é tão habilidosa quanto você diz, traga-a 
ao meu castelo amanhã".

No dia seguinte, o rei levou a garota para uma sala cheia de palha. Dando-lhe 
uma roca de fiar e um carretel, ele disse: "Vá ao trabalho agora! Gire a noite 
toda e se pela manhã você não tiver girado este canudo em ouro, você terá que 
morrer!" O rei trancou a porta e saiu.

https://www.pitt.edu/~dash/grimm055.html

https://www.pitt.edu/~dash/grimm055.html


RUMPELSTILTSKIN (IRMÃOS GRIMM)

A filha do pobre moleiro não sabia o que fazer. Ela não tinha ideia de como 
transformar palha em ouro. Ela estava com muito medo e começou a chorar. De 
repente, a porta se abriu e um homenzinho entrou.

"Boa noite, por que você está chorando?", perguntou.

"Oh!" a menina respondeu. "Devo transformar palha em ouro e não sei como 
fazê-lo."

O homenzinho disse: "O que você vai me dar se eu girar para você?"

"Meu colar" disse a garota.

O homenzinho pegou o colar, sentou-se diante da roca e até de manhã toda a 
palha foi fiada e todos os carretéis cheios de ouro.
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Ao nascer do sol, quando o rei veio e viu o ouro, ficou ávido por mais ouro. 
Ele levou a filha do moleiro para um quarto maior cheio de palha e ordenou 
que ela fiasse em uma noite, se ela valorizasse sua vida. A menina não sabia 
o que fazer e começou a chorar. Mais uma vez a porta se abriu e quando o 
homenzinho apareceu, ele disse: "O que você vai me dar, se eu girar a 
palha em ouro para você?"

"O anel do meu dedo", respondeu a menina.

O homenzinho pegou o anel e começou mais uma vez a zunir com a roca. 
Pela manhã, ele havia transformado toda a palha em ouro brilhante. O rei 
estava muito feliz, mas queria mais ouro. Assim, ele levou a filha do moleiro 
para uma sala ainda maior cheia de palha e disse a ela: "Esta noite você 
deve fiar isso também. Se você conseguir, você se tornará minha esposa".

RUMPELSTILTSKIN (IRMÃOS GRIMM)
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RUMPELSTILTSKIN (IRMÃOS GRIMM)

Quando a menina ficou sozinha, o homenzinho voltou e disse: "O que você vai me dar 
desta vez, se eu girar o canudo?"

"Não tenho mais nada que eu possa te dar", respondeu a garota.

"Então prometa me dar seu primeiro filho, depois que você for rainha".

Sem saber mais o que fazer, a filha do moleiro prometeu ao homenzinho o que ele 
exigia. Em troca, ele mais uma vez transformou a palha em ouro. Pela manhã, o rei 
anunciou seu casamento e a bela filha do moleiro tornou-se rainha.

Um ano depois, ela trouxe uma linda criança ao mundo. Ela tinha esquecido tudo 
sobre o homenzinho, mas de repente ele apareceu em seu quarto e disse: "Agora, 
me dê o que você me prometeu!".
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A rainha ofereceu ao homenzinho toda a riqueza do reino, se ele a deixasse ficar com seu filho, mas o 
homenzinho negou.

Enquanto a rainha chorava, o homenzinho ficou com pena dela e disse: "Eu estarei de volta em três dias. Se até 
lá você puder dizer meu nome, então você ficará com seu filho."

A rainha passou a noite inteira pensando em todos os nomes que já ouvira. De manhã, ela enviou um mensageiro 
ao país para perguntar outros nomes e quando o homenzinho voltou naquela noite, a rainha lhe disse todos os 
nomes que conhecia. Depois de cada nome, o homenzinho dizia: "Esse não é o meu nome".

No segundo dia, ela enviou perguntas ao país vizinho, para saber que nomes as pessoas tinham. Ela recitou os 
nomes mais inusitados e curiosos para o homenzinho naquela noite, mas sua resposta era sempre: "Esse não é o 
meu nome!".

No terceiro dia, o mensageiro voltou e disse: "Não consegui encontrar um único nome novo, mas quando me 
aproximava de uma alta montanha, na floresta, vi uma casinha. a casa e um homenzinho pulava ao redor do 
fogo, cantando:

Hoje vou assar, amanhã vou preparar. 
Então vou buscar o novo filho da rainha. 

É bom que ninguém saiba, 
Rumpelstiltskin é meu nome.

RUMPELSTILTSKIN (IRMÃOS GRIMM)
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Você pode imaginar como a rainha ficou feliz quando ouviu esse nome. Logo depois o 
homenzinho entrou e perguntou: "Agora, Madame Rainha, qual é o meu nome?"

Ela primeiro perguntou: "Seu nome é Kunz?"

"Não."

"Seu nome é Heinz?"

"Não."

"Seu nome talvez seja Rumpelstiltskin?"

"Como você sabia disso? Como você sabia disso?”, gritou o homenzinho com raiva. Ele 
bateu o pé direito com tanta força no chão, criando um buraco enorme. O homenzinho 
caiu naquele buraco e desapareceu para sempre.

Todos viveram felizes para sempre!

RUMPELSTILTSKIN (IRMÃOS GRIMM)
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TECELAGEM E TRADIÇÕES DE DIFERENTES 
PAÍSES ( Grécia )
• Ao longo dos séculos, a 

tecelagem floresceu na Grécia. 
Em que ajudou que o país tivesse 
uma pecuária desenvolvida, mas 
também culturas de algodão, que 
forneciam as matérias-primas.

• Durante os séculos 18 e 19, a 
arte popular grega floresceu. A 
tecelagem ganhou um lugar 
especial entre a população 
grega. As pessoas teciam em 
casa, mas também surgem as 
primeiras oficinas de tecelagem 
organizadas.



TECELAGEM E CANÇÕES (Grécia)
• São várias as canções folclóricas referentes ao tear, à tecelagem e 

ao empenho das moças que teciam.

• Há canções folclóricas que descrevem as dificuldades dos tecelões:

"Bordado é festa e foguete é passeio, mas tecer no tear é escravidão, escravidão grande 
demais.

Desde esta manhã minhas lágrimas fluem no tear, a lançadeira está muito pesada e meus 
dedos doem”. (Grécia)

• Outras canções referem-se aos motivos e padrões de tecelagem:

"Recolhi todas as estrelas e a lua dourada, espalhei-as no meu tear e no meu tecido. A volta 
da cadeira e o bater do meu pente, trarão pássaros da floresta e gaivotas do mar". (Grécia)

Outras canções narram os esforços da moça para fazer seus dotes:

“Shuttle, mova o mais rápido que puder a seda dourada, meu amor está chegando na Páscoa, roupas 
douradas para encontrar”. (Grécia)



TECELAGEM E CANÇÕES (Grécia)

Seguem algumas músicas sobre o tear e a tecelagem:

Grécia:

Takou , takou , o tear: https://www.youtube.com/watch?v=BYGi7rnJ9lg

O tear dourado: https://www.youtube.com/watch?v=c5wmGTMY4M8

Garota que você tece no tear: https://www.youtube.com/watch?v=Fok8U3GvUx0

Se você não sabe tecer: https://www.youtube.com/watch?v=0g3aMaBQCa0

O tear: https://www.youtube.com/watch?v=9Qf2iERZYf8

https://www.youtube.com/watch?v=BYGi7rnJ9lg
https://www.youtube.com/watch?v=c5wmGTMY4M8
https://www.youtube.com/watch?v=Fok8U3GvUx0
https://www.youtube.com/watch?v=0g3aMaBQCa0
https://www.youtube.com/watch?v=9Qf2iERZYf8


ENIGMAS E PROVÉRBIOS SOBRE TECELAGEM 
(Grécia)
Enigma:

Eu tenho uma irmã alta com um dente em cima.

O que é isso?

(o fuso) (Grécia)

Provérbios:

— Quem lhe pergunta sobre fios e você diz seis novelos? Significado: 
por que você interfere na nossa conversa. (Grécia)

— Nos tornamos emaranhados de cabelo .  Significado: tivemos uma 
grande briga/uma briga. (Grécia)



TECELAGEM E TRADIÇÕES DE DIFERENTES 
PAÍSES ( Romênia )

Romênia:

Na região da Bucovina, a Virgem Maria é considerada a protetora da fiação e 
principalmente da tecelagem.

Acredita-se que o pano pertença à Virgem que o deu aos humanos para criar a 
crijma (o pano usado no batismo). Também se acreditava que a Virgem se senta de 
joelhos ao lado da tecelã e a ajuda a terminar o trabalho (diz-se que ao levar o tear 
para fora, você deve medir o pano porque a Virgem permanece de joelhos até que 
você meça o pano)



TECELAGEM E TRADIÇÕES DE DIFERENTES 
PAÍSES ( Romênia )

Na tradição da aldeia romena, a fiação e a tecelagem eram realizadas durante o 
Câșlegile Crăciunului , ou seja, o período entre o Natal e o início da Quaresma; 
durante o Păresimi (os 40 dias da Quaresma) as camisas tradicionais usadas 
durante as férias eram costuradas. Devemos dizer que a Quinta-feira Santa (quinta-
feira anterior à Páscoa) é o prazo para tecer o linho e o cânhamo. Há duas semanas 
em que a fiação, urdidura e tecelagem são proibidas – a primeira semana do Jejum 
da Natividade e a segunda semana da Quaresma.

A lã tinha que ser lavada até o dia de São Jorge (23 de abril) e o pano tinha que ser 
branqueado até o dia de São Elias (20 de julho).



TECELAGEM E TRADIÇÕES DE DIFERENTES 
PAÍSES ( Romênia )

Dias da semana

-Segunda-feira, o início da semana, é um bom dia para qualquer início: fiar, tecer, cortar 
(toda a semana será como na segunda-feira);

-Na terça-feira Deus criou a Terra e é por isso que as mulheres não urdiriam, cortariam 
ou costurariam roupas;

-Quarta-feira é o dia da Virgem, é um bom dia cheio de boa sorte;

-A quinta-feira é dedicada a São Nicolau, é um dia de sorte, bom para trabalhar;

-Sexta-feira é dia de jejum e é por isso que muitos trabalhos são proibidos, incluindo a 
fiação

-Sábado é o Dia dos Mortos; não é aconselhável iniciar um novo trabalho;

-Domingo é dia de oração, é feriado quando “muda o tempo”



TECELAGEM E TRADIÇÕES DE DIFERENTES 
PAÍSES ( Romênia )

Marţolea

É um ser “profano” que aparece nas noites de terça-feira e na primeira noite de 
março, quando se acreditava ser o dia dela.

Acreditava-se que ela era uma velha feia que deixa sua casa no outro mundo para 
vir punir as mulheres que giram na terça-feira à noite, esquecendo assim de honrar 
a quarta-feira

Ela é perigosa para meninas e mulheres que não passam as terças-feiras 
trabalhando. Para aqueles que começam a fiar nas noites de terça-feira, ela traz 
muitos fusos pela chaminé que precisam ser preenchidos, e do fio eles têm que 
tecer um manto para ela pela manhã ou então perdem a vida.



TECELAGEM E TRADIÇÕES DE DIFERENTES 
PAÍSES ( Romênia )

Joimăriţa

É considerado o servo da Quinta-feira Santa.

Ela anda pelas aldeias para ver se as mulheres terminaram de fiar o cânhamo e 
tecer o pano antes do dia santo da Páscoa.

Joimărița tem um balde cheio de cinzas e vai de casa em casa perguntando: 
“Quantos, quantos fios você girou? Se você não fiar a estopa, eu corto suas mãos”, 
responde o cânhamo não fiado de todos os cantos da casa, traindo assim o tecelão. 
É quando Joimărița queima as mãos dos preguiçosos e queima o reboque .

Joimărița presenteou com ovos vermelhos e brioches aos diligentes.



TECELAGEM E TRADIÇÕES DE DIFERENTES 
PAÍSES ( Romênia )
Os cavalos de Sântoader (São Teodoro de Amasea )

Durante a primavera, nove dias, começando com o dia de santo Teodoro, as aldeias 
são visitadas por seus cavalos.

São sete ou doze, dependendo da região, parecendo belos jovens vigorosos.

Por medo deles, os tecelões emaranhavam suas obras. As mulheres evitavam fiar, 
deformar, tecer ou costurar durante esses dias.

-“Era uma vez uma linda garota chamada Cruciță. Na véspera do dia de São Teodoro 
ela pensou: vou descer o vale até meu vizinho para fiar um pouco de cânhamo para 
a urdidura necessária para a camisa . Na estrada ela encontrou uns meninos lindos 
que convenceram sua festa com eles. Ela nunca chegou à casa do vizinho. Eles a 
encontraram no dia seguinte, no campo ferida e ela perdeu a cabeça. Os meninos 
eram de facto os cavalos do Sântoader ”. (Ocoliş, condado de Alba )



TECELAGEM E TRADIÇÕES DE DIFERENTES 
PAÍSES ( Romênia )

As Moiras

Eles vêm na terceira noite após o nascimento de um filho e decidem seu destino. 
Acredita-se que sejam três irmãs – destino/ o Spinner, Fate/ the Allotter e Death/ the 
Unturnable . A mais velha segura nas mãos o garfo no qual tece os fios da vida, a do 
meio segura um fuso do qual ela desenrola o fio da vida e a mais nova segura uma 
tesoura e decide o momento da morte.

Para animá-los, os pais os esperam com uma refeição preparada - 3 pães, 3 copos 
de vinho, mel, sal, azeite, manjericão, moedas de ouro ou prata, fios de lã, um pano 
novo.



TECELAGEM E TRADIÇÕES DE DIFERENTES 
PAÍSES ( Romênia )

A praga

É imaginado como um ser terrível que perambula pelas aldeias e tenta entrar nas 
casas.

Para impedi-la de entrar na vila, as mulheres devem criar uma camisa até a meia-
noite. Eles se reuniam em uma casa onde fiavam, teciam, cortavam e costuravam a 
camisa que foi presenteada à Peste ao amanhecer pendurada em uma barra na orla 
da aldeia. Quando o deixaram lá, disseram: “Assim como tivemos o cuidado de 
vesti-lo, você deve tomar cuidado para não colocar os pés em nossa aldeia!”



TECELAGEM E CANÇÕES (Romênia)

Devido a esse fato o tear era usado principalmente por mulheres, existem muitas canções que glorificam este 
ofício e principalmente canções que zombam das mulheres menos habilidosas na tecelagem.

Chiuituri / ditos chamados em jogos de meninos

"Você coloca um pano / Quando ele sai / Você o corta do Peito de Vasâi ! / Ai de mim o que você fez, / Você 
me apressa demais! / No rolo de trás, / Cem lados ; / No pergaminho anterior, / O diabo ainda se lembra deles; 
/ Entre os espinhos, entre os dorsos / Uma égua atrapalhada pasta ; / Entre silvas e silvas, / Uma porca pasta 
com leitões.” (“Coloquei o pano/ Quando a folha apareceu/ E cortei no dia de São Basílio/ Ai meu Deus o que 
eu fiz/ Eu estava com muita vontade/ No rolo de trás/ Cem lacunas/ No rolo de volta/ Quem guarda conta 
mais?/ Através dos juncos, através do junco/ Maldito pezinho desajeitado/ Através dos leões e fiapos/ Maldita 
porca e leitões")

"Até que ele teça um côvado de pano, / Coma um barril de queijo; / E uma novilha leiteira, / Desde que possa 
carregar oito nas costas. / Tece um lat / E foge para a cama; / Tecer um cotovelo / E correr para a ponte. / É 
uma dona de casa muito boa, Na covata com farinha / E na ponte com bacon." Até que ela tece um pedaço de 
pano/ Come um balde de queijo/ e bebe uma jarra de leite/ Até oito pessoas podem beber/ Ela tece uma 
fileira/ E corre na cama/ Tece poucos centímetros/ Corre no sótão/ Ela é uma boa dona de casa/ Para a tigela 
de farinha/ E no sótão cheio de presunto"



CONTOS DE TECELAGEM: 
O LINHO E A CAMISA de Ion Creanga
O linho: – Você sabe, querida camisa, o que você já foi?

- O que eu poderia ser? Eu era o que você vê hoje: uma camisa branca que as pessoas usam.

– Isso não está certo! Você era uma semente, e depois uma erva daninha, acariciada pelo vento como todas as ervas 
daninhas são: alta, magra, igual a mim; você era linho azul florido, minha menina. Quando você cresceu e estava 
maduro, como eu estou agora, as pessoas o arrancaram do chão, o amarraram, o colocaram de pé e o deixaram 
secar ao sol. Depois disso eles te deitam e te batem com paus para extrair sua semente; depois espancado e 
machucado como você estava, eles o levaram para a lagoa e o colocaram no caldeirão onde você permaneceu por 
cerca de 10 dias para maceração, o que significa que sua cobertura teve que apodrecer. Em seguida, eles o 
levaram para fora e o deixaram secar ao sol novamente na cerca em que você está sentado agora. Estando secos 
eles te colocaram no scutcher e sua capa virou pó e sua linha do meio fibra. As mulheres te pentearam e te fizeram 
suave como seda; da fibra você se tornou fio, te coloca no garfo e te gira em uma bola ou fio. A bola era desfiada 
em carretéis, fervida em lixívia para branqueá-la e colocada na estrutura de enrolamento para criar fios. Dos fios te 
entortaram na urdideira, depois te pegaram e enrolaram o rolo traseiro e colocaram varetas para evitar que você 
se enroscasse e varetas entre o galpão para evitar que a trama se enrosque. Depois disto te deformaram, te 
inserindo por meio de juncos e juncos, e com a ajuda de diferentes ferramentas te apertaram te amarrando ao rolo 
da frente onde começa a tecelagem. Os fios da trama foram desfiados em lançadeiras e começaram a tecer, ou 
seja, a trama passava entre a urdidura com a ajuda de varetas, roldanas e liços. Para que a trama fique segura, ela 
é batida com uma armação que protege a palheta. E assim você se tornou pano. Quando estava quente e 
agradável lá fora, as mulheres o levavam ao rio e o lavavam, depois o ferviam em soda cáustica e o lavavam 
novamente até ficar branco. Quando você ficou branco o suficiente, eles te secaram, te enrolaram, te cortaram e 
criaram o que você é hoje.



O LINHO E A CAMISA

– Erva pequena, não sei de onde você tira suas informações sobre mim. Bem, querida, você 
deve saber que as pessoas fazem pano de nossa irmã cânhamo, nosso irmão algodão, e até 
mesmo da urtiga eles fazem um certo tipo de tecido. Mas nas fábricas eles tecem todo tipo 
de tecido, mais fácil e em menos tempo.

- Garoto! Você ouve tantas coisas!

- Espere! Eu ainda não terminei. Da camisa e do linho, depois de algum tempo você se 
tornará curativo para os doentes no hospital ou para os soldados feridos na guerra. Então 
eles te procuram para te fazer papel na fábrica.

– Que maravilha você ter me contado, querida erva, disse a camisa. Se é assim, então todas 
as coisas não são o que são agora, mas o que foram uma vez, são algo agora e se tornarão 
algo diferente mais tarde.

– Sim, irmã! A cerca em que você está sentado agora já foi uma floresta. O que se tornará? 
A seda é a folha de amoreira dentro do estômago de um inseto. O giz o que era antes? E 
cordas? etc.



O LINHO E A CAMISA
As mulheres preguiçosas do campo cantam esta canção:

Coloquei o pano quando as primeiras folhas apareceram

E terminou no dia de São Basílio

E parecia que eu estava apressado

E longo é como um saco

E largo ... tudo está quebrado!

No rolo de volta

Cem buracos

No rolo da frente

O diabo só sabe

Entre os liços e o junco

Uma égua feia pasta

Entre os liços e as varas

Uma porca e seus leitões pastam .



A AGULHA E A 
MARRETA de Ion Creanga

A agulha: Velho, por que você fala tão alto? Você continua brigando com sua irmã, a bigorna; 
você grita e faz um barulho que meus ouvidos doem. Trabalho o dia todo, mas ninguém ouve 
minha voz.

- Só porque! De onde você veio? EU

– De onde eu não vim?! Posso dizer que o que você faz não está certo.

- Nós iremos! Como diz o ditado: o ovo superou a galinha. Seu bobo deveria saber que você vem 
de nossas brigas; e você continua nos acusando?

– Por favor, perdoe-me, mas se não fosse o fogo, a forja e o homem que lhe deu nomes, você teria 
ficado para sempre no fundo da terra, enferrujando e apodrecendo.

– Marque suas palavras, garoto! Irmã bigorna você ouve como a agulha ri de nós?

– Eu ouço, mas me falta boca para responder isso, e vejo tudo, mas tenho que suportar isso.

– Como diz o ditado: Não atire pedras se você mora em uma casa de vidro. Criança, diga-nos o 
que você fez mais do que nós?



A AGULHA E A MARRETA

– O que eu fiz e ainda faço, vou te contar em um segundo. Para resumir a história, roupas 
masculinas e femininas, de cima a baixo, e muitas outras coisas bonitas e caras não podem ser 
feitas sem mim. Você vai me encontrar no médico, em cabanas e em palácios. As garotas me 
colocam em caixas douradas, me enchem de pequenas almofadas de seda e cuidam muito 
bem de mim.

– E você não quer ser colocado na pilha de feno, pequeno?

– Não na pilha de feno, mas não nos cantos escuros da forja como você. Diga-me, alguém, 
além do ferreiro, vem buscá-lo?

– Escute aqui, você está exagerando garoto. Se você é tão precioso e todos cuidam de você, 
por que você pica os dedos deles?

– Sim, eu ferroo, mas só os sonolentos porque quero que ele crie coisas extraordinárias e 
bonitas com a minha ajuda. Por que você bate o ferro sentado na bigorna tão enferrujado 
quanto você? Não para criar coisas melhores e mais bonitas?



A AGULHA E A MARRETA

– Bem... eu conheço as maneiras de contornar as palavras!

– Palavras e trabalho também.

– Bem, você me contou muitas coisas; Vou lhe contar algumas também: o machado, o pé-de-
cabra, o martelo, o alicate, a pá e inúmeras ferramentas e máquinas de ferro, ferramentas 
grandes e pequenas, como você, poderiam ter sido produzidas sem mim e a bigorna? A casa, 
as igrejas, o navio, as armas, os canhões e muitos outros poderiam ter sido feitos sem mim? 
Você me fala sobre roupas bonitas; Vou falar sobre a casa, a enxada, o cortador de grama, 
a foice e o arado. Você me fala sobre beleza e eu falo sobre coisas úteis.

– Você me faz recomeçar, velho! O homem precisava de roupas primeiro, porque não deveria 
andar nu e descalço como os gansos.

– Você confundiu tudo, rapaz! O homem precisava primeiro de comida e de um lar e depois 
fez roupas bonitas como você diz; com roupas como a sua você poderia morrer de fome.



A AGULHA E A MARRETA
– Como você está enferrujado!

– Enferrujado como estou, criei você e você tem que me ouvir.

– É verdade, mas você é muito orgulhoso. É melhor você deixar que os outros o reconheçam. 
Você também faz coisas úteis, só que faz coisas ásperas, enquanto eu faço as delicadas; você 
sempre se senta ao lado do ferreiro de graxa, enquanto eu trabalho com o alfaiate e muitas 
outras pessoas.

– Você começou de novo? Seu alfaiate deve furar cem vezes, enquanto meu ferreiro me pega 
apenas uma vez; seu alfaiate pode quebrar dez agulhas por dia, o ferreiro me usa a vida 
inteira; ele pode até me deixar como um legado para seus filhos usarem. E mais uma: qual 
desses dois mestres é mais fraco, meu ferreiro ou seu alfaiate?

– Velho você é velho e sabe muitas coisas, vou aceitar sua verdade.

– Muito bem pequeno amigo! Você diria melhor que a indústria e o artesanato foram trazidos 
à vida por nós; toda a riqueza é devida a nós. Você me chamou de enferrujado e chamou 
você de franco. Sinto-me bem em saber que talvez os netos sejam contundentes porque com o 
tempo tudo se torna contundente... Só evite se vangloriar e não esqueça seu legado, não se 
torne contundente demais para perder suas orelhas, dentes, boca e imperfeições porque 
assim você se torna sem importância. Se você fizer isso, você vai acabar de novo debaixo de 
mim e eu vou bater em você de novo até que você se lembre de quem você é.



Tecelagem e canções na Albânia

A música folclórica albanesa é um dos bens mais preciosos do país. O folclore musical leva uma vida ativa

até hoje . O folclore musical albanês é extremamente rico, o que se expressa na existência de música

vocal desde a forma unânime até a polifônica; na música com instrumentos folclóricos; música e

instrumentos vocais; música para acompanhamento de danças folclóricas, etc. O folclore musical albanês

faz a sua vida numa divisão específica, que está relacionada com as formas de expressão musical e os

principais tipos de instrumentos utilizados.

O rio Shkumbin , que atravessa a Albânia, além de dividir os dois principais dialetos do país em Gegë no

norte de Shkumbin e em Toska no sul de Shkumbin , também serve como limite natural para a classificação

da tipologia do folclore musical . Ao norte do rio Shkumbin está localizada a área monódica de

expressão musical, acompanhada por escalas modais (diatônicas ou cromáticas) juntamente com

instrumentos musicais específicos para esta área, como lahuta e çiftelia .

Enquanto isso, para as áreas situadas ao sul do rio Shkumbin , o fenômeno da expressão musical em iso -

polifonia é característico ( polifonia com burdon ) com o uso de escalas pentatônicas e instrumentos

específicos como gaita de foles e bicula (flauta dupla).



Tecelagem e canções na Albânia

Música tradicional com instrumentos e tecelagem característicos .



São várias as canções folclóricas que remetem à tecelagem e ao empenho das moças que teciam, dos vestidos 

que se tecem. No entanto, há música folclórica apenas para danças folclóricas dedicadas ao spining .

“Spinning dance” é o título de uma dança folclórica https://www.youtube.com/watch?v=tfxCe6-ZrtE

“Pastores que vão cascalho” é uma música que é dedicada às mulheres que trabalhavam como pastoras, seus 

trabalhos para tosquia de ovelhas, fiação e tecelagem. A música é ilustrada até com fotos dessas mulheres 

https://www.youtube.com/watch?v=7hXnFgaj_kM

“O que você está bordando Marigo ”, esta música é dedicada a uma garota que está bordando a bandeira 

albanesa https://www.youtube.com/watch?v=f2Q_e0k8DNU

Na parte de revisão de literatura existem outros links de música folclórica tradicional albanesa que são 

dedicados às meninas que tecem.

Tecelagem e canções na Albânia

https://www.youtube.com/watch?v=tfxCe6-ZrtE
https://www.youtube.com/watch?v=7hXnFgaj_kM
https://www.youtube.com/watch?v=f2Q_e0k8DNU


Enigmas e provérbios sobre tecelagem na Albânia

Provérbios:

- O homem com a bolsa e a mulher com a agulha saem por um caminho

(Gjirokastra)

- Quem pasta os carneiros, ele tosquia e lã (P ërmet)

Enigmas:

- Não é a agulha que costura, mas as mãos. (alfaiate)

- Cavalo de aço, cauda de linho (agulhas e linha)

- Tecidos de tricô no tear ... (tecelões)

- Uma dançarina de lã de pernas finas está dançando na clareira, Uma 

malha rasteja do fundo do sapato de aço (máquina de costura).
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Ensemble Nacional Albanês "Valllja e Devollit (Korçe)": https://youtu.be/KcSL_ppQv58

Dança de casamento tradicional de Tirana : https://www.youtube.com/watch?v=8JC0kEMu8w0

Dança autóctone de Tropoj a - viti 1973.: https://youtu.be/i4cIhzZv9F0

Grupo de Mal e si ae Madhe – Dança de espadas : https://youtu.be/_EBlFOqnM_A

Dança de espadas : https://youtu.be/r4PZjUTu8w0

https://kristiosmani.wordpress.com/2014/11/21/vallet-shprehje-e-artit-te-trupit/

https://sq.wikipedia.org/wiki/Muzika_shqiptare

https://telegrafi.com/histori-e-shkurte-e-muzikes-shqiptare-thesari-ende-panjohur/

http://www.gazetatema.net/2017/05/16/fotot-veshje-popullore-shqiptare-ne-kartolinat-e-
hershme/

http://www.albanianart.net/costumes/index_al.htm l

https://milibutka.blogspot.com/2017/06/moti-ve-tutenti-ke-tek-qi-li.htm l
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