Cultura material
Suas casas tradicionais eram feitas de galhos finos de árvores e estacas
enfiadas no solo, encurvadas na parte superior e amarrados e recobertas
com folhas de coqueiro ou patioba, num formato hemisférico. Eram muito
baixas e nas proximidades havia uma espécie de fogão feito com quatro
forquilhas fincadas no chão, sobre as quais descansavam quatro varetas
cruzadas por outras e colocadas muito juntas, permitindo assar ou cozer os
alimentos. Essa forma tradicional de cocção de alimentos foi adaptada para o
uso de panelas de alumínio, cada vez mais comuns no uso cotidiano do
grupo.
Em termos de cultura material, a diversidade dos objetos dos Maxakalí
sempre foi descrita como de grande simplicidade. Suas armas tradicionais
são o arco e a flecha. O arco, feito de pau d'arco ou do lenho da palmeira airi,
apresenta um profundo sulco longitudinal na parte dianteira, o que lhes
permite ali guardar uma flecha reserva enquanto disparam outra. Suas
flechas, feitas de taquaraçu ou de ubá, apresentam três formas: a primeira,
destinada à guerra e à caça de animais de grande porte, feita de taquaruçu
tostado, entalhado e raspado com a ponta em forma lanceolada, cortante e
afiada; a segunda, com ponta farpada, feita de palmeira airi ou pau d'arco,
com dez ou doze entalhes dirigidos para trás; e a terceira, destinada à caça
de animais pequenos, feita a partir de galhos retos com um nó, de modo a
obter a forma de roseta. Tanto os arcos como as flechas são confeccionados
pelos homens assim como vassouras, cestos de maior dimensão, peneiras,
chocalhos, bodoques, destinados ao uso cotidiano e colocação no mercado
regional, e vestimentas para rituais.
As mulheres pescam, coletam e realizam a colheita das roças. Confeccionam
vasos cerâmicos de vários tamanhos, redes, colares, cestos de carga com
tiras de sustentação que passam pela testa, redes de pescar, sacos e sacolas
feitos com fios de tucum, algodão e envira. Responsabilizam-se também pelo
transporte dos pertences familiares e das crianças durante os deslocamentos
do grupo.

No passado, os Maxakalí andavam nus, perfuravam o lábio inferior onde
introduziam pequenas lascas de bambu e os homens amarravam o prepúcio
ao ventre com um pequeno cipó. Hoje os remanescentes adotaram as
roupas de seus vizinhos nacionais, porém, mantêm um gosto especial pela
decoração do corpo com tintas multicoloridas.

Fonte:

Instituto Socioambiental – ISA
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/arana

