
 
 

Tecelagem: um olhar sobre a herança artesanal da comunidade Vanza de Diu 

 

Quando se caminhava pelas ruas de Diu, era inevitável ouvir as batidas rítmicas dos pedais dos teares 

manuais, dos artesãos tecendo suas criações tradicionais. Diu, serviu de lar para o artesanato de 

tecidos feitos à mão. Era fascinante ver como feixes de fios de algodão simples, cru e incolor 

resultavam em tecidos ricos, elegantes e coloridos, tais como sari, panetar, dhoti, toalha e tapete.  

A cidade é dividida em diferentes comunidades. Os tecelões, contribuíam com seu trabalho em troca 

de incentivos monetários que constituíam uma grande parte do seu rendimento. Cada família, era 

uma empresa em pequena escala, pertencente a uma linha de tecelões e que distribuía tecidos,  

panetar e saris a potenciais compradores. Os fios de algodão cru eram fiados e tingidos. Quando 

chegavam aos tecelões, o fio era preparado e depois colocado no tear. Cada filamento era fixado ao 

fio, torcendo-o de uma maneira particular. Geralmente feito pelos homens da comunidade, o sari e 

outros tecidos eram então fabricados, dobrados e embalados para serem entregues ao comprador. 

Os Vanzas, fazem parte do tecido social de Diu e tradicionalmente, trabalhavam como tecelões. A 

tecelagem de sari, panetar, dhoti, toalha, tapete e outros tecidos, era a sua principal actividade. Estes, 

eram comprados pelos banianes que por sua vez os vendiam em África. 

No cruzamento do Koliwada, perto da Travessa Cuxalpara, um edifício recentemente pintado, exibe 

uma grande placa com as palavras 'Tecelagem Vijay Lisboa' (Vijay Lisboa Weaving), com duas 

pequenas bandeiras portuguesas de cada lado. 

 

Uma placa no prédio com as palavras “Tecelagem Vijay Lisboa”. Foto cedida por Shree Vijay Cumaldas. 

 



 
 

A casa da família do Sr. Aracchande Panachand, onde no primeiro andar, o seu neto Shree Vijay Cumaldas, mantém a arte familiar herdada.  

Foto cedida por Shree Vijay Cumaldas. 



 
 

Vijay é o último tecelão de Diu e, portanto, o último representante da arte da tecelagem da 

comunidade Vanza. Ele passa metade do dia tecendo saris de casamento, em tons de vermelho e 

dourado, para a comunidade pesqueira Kharwa. A longa história da tecelagem de Diu, tem uma 

testemunha da arte familiar herdada, no primeiro andar de uma modesta casa, na cidade velha. O avô 

paterno de Vijay, Shri Aracchande Panachand, nascido em Diu, em 1908 e o seu pai Shri Cumaldas 

Aracchande, também nascido em Diu, em 1936, transferiram a arte da tecelagem de uma geração 

para a outra. A sua principal actividade é a de construtor civil, e parte dos edifícios e casas que ele 

constrói, são vendidos também a membros da sua comunidade que vivem em Maxixe, uma cidade 

moçambicana, em frente à cidade costeira de Inhambane, no sul do país. Ele aluga propriedades para 

pessoas que visitam Diu. Ele, também é proprietário de um pequeno restaurante, chamado Khana 

Sutra, localizado numa ruela chamada Ghodiya Sheri, em frente ao templo Pranami. 

 

O tecelão, Shri Aracchande Panachand, em Diu. Foto, cortesia do Sr. Orlando Ribeiro. 

 

As fotografias têm como objectivo capturar o trabalho do tecelão Vijay Cumaldas e o seu orgulho em 

manter viva esta arte. A arte não vê género ou idade, pois todos contribuem igualmente para a 

confecção do sari. O artesão, fala com alegria no rosto e brilho nos olhos, enquanto explica o seu 

trabalho e tradição em grandes detalhes. Ele tem uma forte determinação de continuar a manter a 

herança e praticar a arte da tecelagem. Os membros da família do tecelão são tão unidos quanto os 

fios das suas criações. 



 
 

Shree Vijay Cumaldas mantendo a tradição viva. Foto cedida por Shree Vijay Cumaldas. 

 

 

Processo pré-tecelagem: Tingimento -- Durante o processo de tingimento, o tecelão adiciona cores aos fios. Bhavnaben, com a ajuda de 

assistentes, é vista tingindo os fios. Foto cedida por Vijay Cumaldas. 



 
 

 

Processo pré-tecelagem: Secagem -- Os fios tingidos são postos a secar ao sol. O filho mais velho do Shree Vijay Cumaldas, Grishal, 

orgulhosamente posando para a fotografia. Foto cedida por Shree Vijay Cumaldas. 

 

 

Feixes de fios, também conhecidos como meadas. Foto cedida por Shree Vijay Cumaldas. 



 
 

 

Processo pré-tecelagem: Molhagem do fio - O fio é embebido em água antes de ser tingido. Foto cedida por Shree Vijay Cumaldas. 

 

 

Processo pré-tecelagem: Alongamento dos fios - O fio é esticado entre duas vigas, para ser depois enrolado como fio da urdidura. Foto 

cedida por Shree Vijay Cumaldas. 



 
 

 

Processo pré-tecelagem: Fiação - O fio de algodão é fiado usando um charkha. O fio de algodão fiado é trançado em novelos. Alguns dos 

novelos são passados para bobinas. Estes serão usados para a trama, as linhas transversais do tecido. Outros serão usados para a urdidura, 

os fios longitudinais do tecido. A Shreemati Varsha Crasnacumar, esposa do Shree Vijay Cumaldas, é vista aqui a enrolar o fio nas bobinas. 

Foto cedida por Shree Vijay Cumaldas. 

 

 

Processo pré-tecelagem: Preparação da urdidura - As linhas das bobinas atrás do pente, são levadas através dele, até à estrutura de torção. 
Foto cedida por Shree Vijay Cumaldas. 



 
 

 

Processo pré-tecelagem: Preparação da urdidura - Depois do fio secar, ele é separado e espaçado com o auxílio de um pente, na estrutura 

de urdidura montada na parede. Shree Vijay Cumaldas, prepara a urdidura para o tear. Foto cedida por Shree Vijay Cumaldas. 

 



 
 

A linha de urdidura montada no tear. Foto cedida por Shree Vijay Cumaldas. 



 
 

Um bonito modelo de sari, drapeado no manequim. Foto cedida por Shree Vijay Cumaldas. 



 
 

 

O fio para a trama é enrolado em um pirn. O fio da trama é então inserido em uma lançadeira. A preparação da trama, é feita no charka 

usando as pontas dos dedos, para dar a tensão correcta ao fio. Pirn é uma pequena bobina. A lançadeira é um dispositivo usado na tecelagem 

para transportar a linha da trama para a frente e para trás, entre as linhas da urdidura. Foto cedida por Shree Vijay Cumaldas. 

 

A comunidade Vanza, conseguiu prever as oportunidades económicas que Moçambique poderia 

oferecer e estava consciente do desenvolvimento das comunidades de Goa e Gujarat, há muito 

estabelecidas naquela colónia portuguesa. As famílias Baniane, haviam sido extremamente activas no 

comércio com Moçambique durante os últimos dois séculos. No início do século XX, com a economia 

local em acentuado declínio devido ao fim do comércio de tecidos, os Vanzas, tradicionalmente 

tecelões e os Darjis, que trabalhavam como alfaiates, procuraram trabalho num Moçambique, que 

prometesse novas perspectivas. É interessante ver como duas comunidades directamente ligadas à 

produção têxtil, migraram quando este comércio desapareceu da sua terra natal. 

 

 

 

Uma viagem pela tecelagem de teares manuais 

O seu processo 

 

Gostaria de vos familiarizar com as diferentes etapas do processo da tecelagem, nas quais fibras 

individuais se juntam para se transformarem em belos tecidos. Nesta viagem para o mundo dos teares 

manuais, espero que você possa melhor conhecer e apreciar esta herança artesenal. 



 
 

1. Algodão 

 

 

Tradicionalmente, o algodão era a  fibra natural mais usada para o fabrico de roupas. Hoje, a Índia 

ocupa a segunda posição na produção de algodão, no mundo. Diversas variedades de algodão eram 

produzidas na Índia, a maioria sendo a variedade de fibras curtas, ideal para fiação manual. 

Abandonamos o cultivo de fobras curtas, mas ainda produzimos grandes quantidades de algodão, 

tanto para uso doméstico como para exportação. O uso intenso de pesticidas trouxe muitos problemas 

e agora houve uma mudança para a cultura orgânica. Mais de 500 variedades indígenas de algodão 

foram cultivadas na Índia, no passado. Hoje, cultivamos menos de 20 variedades. 

 2. Fio 

 

 

O fio, é um longo filamento contínuo de fibras entrelaçadas. O filamento da fibra de algodão 

determina a espessura do fio fiado e isso é chamado de "título do fio". A medida padrão, para medição 

do comprimento do fio de algodão, é denominada de meada. Uma meada tem 840 jardas. O fio da 

meada, é usado tipicamente na produção de teares manuais, ao contrario do fio em cone, usado nas 

fábricas. A espessura do fio varia de uma contagem grossa de 2, a uma fina de 120, com base no 

comprimento da fibra do algodão. 



 
 

3. Fiação Manual 

 

 

O processo de conversão da fibra de algodão em fio é complexo e a resistência e a finura do fio, 

dependem do comprimento da fibra e a habilidade do tecelão. O fio pode ser fiado à mão de duas 

maneiras – transformando a fibra de algodão em fio, à mão ou transformando a fibra de algodão em 

tira, por processo mecânico, que é então fiado à mão, em várias espessuras. 

4. Tingimento 

 

 



 
 

Os têxteis, podem ser tingidos na forma de fio ou nas etapas de tecido e vestuário. O tingimento de 

fios em meada, é uma prática predominante do sul da Índia, ao contrário do norte, onde o tecido é 

tingido e estampado. O processo de tingimento envolve a "limpeza" para remover os óleos naturais e 

a sujidade presentes no algodão, após o qual os corantes naturais ou químicos são usados para colorir.  

 

 

4a. Tingimento Natural 

Corantes extraídos de materiais naturais, como a casca de árvores, flores, folhas e minerais, são 

conhecidos como corantes naturais. Os corantes vegetais são uma subcategoria de corantes naturais, 

referindo-se a cores provenientes apenas de matéria vegetal. Mordentes, geralmente minerais, são 

usados para fixar corantes no algodão. Todos os corantes naturais, geralmente produzem cores 

duradouras, embora algumas cores sejam sensíveis à luz solar. 

4b. Tingimento Químico 

A descoberta da estrutura do benzeno, em 1865, na Europa, anunciou a mudança de corantes naturais 

para corantes químicos. Os corantes químicos - corantes directos, corantes de enxofre, corantes de 

naftol, corantes de cuba e corantes reactivos - actualmente utilizados, foram desenvolvidos no 

período de 1878 a 1956. Eles ofereceram uma ampla gama de cores com aplicação fácil e rápida, 

adequada ao uso moderno. 

 



 
 

5. Enrolamento em Bobina 

 

Neste processo, o fio da meada é enrolado em bobinas. Este é o primeiro passo na transformação do 

fio da meada para uma forma linear. O fio tingido é enrolado nas bobinas, com a ajuda de charkhas. 

Este processo prepara o fio para a tecelagem. O enrolamento em  bobinas, é feito pelas mulheres da 

família. 

6. Preparação dos Fios de Teia ou de Urdume 

 



 
 

Os fios de teia, também conhecidos por urdidura ou urdume, são um conjunto de fios, presos 

longitudinalmente ao tear, antes do início da tecelagem. O torcimento, é o processo de criação do fio 

base, a teia, que percorre o comprimento do tecido, através da qual a “trama” é preenchida para fazer 

o tecido. 

7. Dimensionamento de Fios de Urdidura 

 

 

 Os fios de urdidura são esticados sobre duas vigas e adesivos naturais são aplicados para adicionar 

resistência ao fio e lubrificá-lo para suportar os rigores da tecelagem. Na maioria dos centros de tear 

manual, é usado o amido de arroz ou mingau misturado com óleo de coco ou amendoim e aplicado 

como matéria de dimensionamento. O dimensionamento é realizado por tecelões ou especialistas da 

vila. A escova usada no processo de dimensionamento é feita localmente, usando material natural 

disponível, como fibra de palmeira. 

8. Colocação de Urdidura no Tear 

 

 

 

Cada fio de urdidura é puxado individualmente através de liço e depois, através de um pente e 

amarrado em rolos localizados nas duas extremidades do tear. O pente separa a urdidura em duas 



 
 

secções, o que permite que os fios de trama passem facilmente entre eles. Atrás do pente, estão os 

liços que são hastes ou cordões, cada um com um olho, através do qual o fio de urdidura é puxado. O 

pente empurra firmemente o fio de trama contra o pano acabado, após a sua inserção. 

9. Enrolamento de Trama 

 

 

O fio de meada para a trama é enrolado em uma bobina. O fio de trama é então inserido em uma 

lançadeira. A preparação de trama é feita no charkha, usando as pontas dos dedos para dar a tensão 

correcta ao fio. Esta operação é normalmente feita por mulheres. A lançadeira, é um dispositivo usado 

na tecelagem para transportar a linha de trama para frente e para trás, entre as linhas de urdidura. 

10. Tecelagem 

 

 



 
 

O processo de tecelagem é o entrelaçamento de dois conjuntos de fios - a urdidura e a trama. O 

equipamento que facilita esse entrelaçamento é o tear. Um "tear manual" é um tear usado para tecer 

sem o uso de eletricidade. A manipulação dos pedais, para levantar a urdidura, deve estar sincronizada 

com o arremesso da lançadeira que carrega o fio de trama. Uma trama perfeita exige coordenação 

entre mente e corpo. O tecelão alcança uma harmonia de movimento e ritmo para criar um produto 

único. Dependendo da complexidade do desenho, um tecelão tece entre meio metro e cinco metros 

de tecido por dia. 
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