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RESUMO
Este artigo é resultado do trabalho que desenvolvemos durante 1 (um) ano, como conclusão do curso
de Tecnologia em Logística pela Universidade do Estado do Amazonas – UEA no Centro de Estudos
Superiores de São Gabriel da Cachoeira. Nosso envolvimento foi muito além das observações, por esta
razão esta pesquisa é de cunho etnográfico de caráter qualitativo, descritivo e com objetivação
participante. Os instrumentos utilizados nesse processo foram o diário de campo, a história oral e
imagens. É debatido todo processo histórico, social e econômico na produção da AMIRT- Associação
das Mulheres Indígenas de Taracuá. Diante do exposto nossos sujeitos são as associadas da AMIRT e
como objeto as panelas de cerâmicas produzidas pelas associadas com a ajuda de seus familiares.
Tomamos como apostes teóricos Bourdieu (1992), Fontes (2007), Ballou (2006), Geertz, (1989),
Lakatos e Marconi (2004), Vieira e Zouain (2005), Denzin e Lincoln (2006), Creswel (2007) e Demo
(2012); e para lócus da pesquisa o Distrito de Taracuá em São Gabriel da Cachoeira, no Estado do
Amazonas. O objetivo geral é acompanhar a produção das panelas de cerâmica indígena, junto a
associação das mulheres indígenas da região de Taracuá – AMIRT. Especificando assim: descrever as
operações de produção logística interna dos associados, participando da retirada da matéria-prima até
o produto acabado; relatar como os saberes tradicionais indígenas são repassados durante o processo
de produção dessas panelas; e apontar melhorias no processo produtivo da cerâmica. Fazer panelas de
cerâmica indígena não é uma coisa simples, mas sim uma riqueza muito grande que foi adquirida
através da oralidade passado de geração a geração. Que a associação pode ganhar muito como geração
de renda e como valorização da identidade dos povos do Triangulo Tukano.
Palavras-chave: Triangulo Tukano. Panelas de Barros Indígena. Objetivação Participante. Logística
de Produção. Alto Rio Negro.
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ABSTRACT
This article is a work result we have carried out for 1 (one) year as the conclusion of the course in
Logistics Technology by the Universidad do Estado do Amazonas - UEA at the Centro de Estudos
Superiores (Center for Higher Studies) of São Gabriel da Cachoeira. Our involvement went far beyond
the observations, for this reason this research is of an ethnographic character of qualitative character,
descriptive and with participatory objectivation. The instruments used in this process were the field
diary, oral history and photographs. All historical, social and economic processes are discussed in the
production of AMIRT - Associação das Mulheres Indígenas de Taracuá (Taracuá Region Indigenous
Women Association). In view of the above, our subjects are the associates of the AMIRT and as object
the pots of ceramics produced by the associates with the help of their relatives. We take as theoretical
theorists Bourdieu (1992), Fontes (2007), Ballou (2006), with Geertz, (1989), Lakatos and Marconi
(2004), Vieira and Zouain (2005), Denzin and Lincoln (2006), Creswel ) And Demo (2012); And to
the research locus the District of Taracuá in São Gabriel da Cachoeira, in the State of Amazonas. Our
general objective is to accompany the production of indigenous ceramic pots, together with the
Taracuá Indigenous Women Association - AMIRT, from the point of view the processes of the quality
and efficiency. Specifying thus: describe the operations of internal logistics production of members,
participating in the withdrawal of the raw material to the finished product; To report how indigenous
traditional knowledge is passed on during the production process of these pots; and point out
improvements in the ceramic production process. Our greatest result in this research is that AMIRT
recognizes the importance in this producing process black ceramic cookware. Making pottery from
indigenous pottery is not a simple thing, but rather a very great wealth that was acquired through past
orality from generation to generation.
Keywords: Tukano Triangle. Clay Indigenous Pots. Participant Objectivation. Production Logistics.
Alto Rio Negro.
DIOKARÓ
A’té ni’ikanoakã mi’saré yõ’sé, ni’kã ki’má i’sã bo’éké ni’i, Universidade do Estado do
Amazonas – UEA na’ã ehonó pi’i, a’tí ma’kã São Gabriel da Cachoeira. A’té i’sã da’raké
ohaké, Taracua kaharã “Numiã Kurá” na’ã da’raseré i’sã ohanatí ni’í i’sã we’eké ni’í
ni’ikanoakã mi’isã yãse’é. Toó kaharã me’erã ayurõ uku, na’á da’raseré yãku we’ewi’i. yi’isã
na’á da’raseré yãnã, papera purí pi’i ohá, yãmi’íkahá merã mi’í, celular pi’i na’á ukuseré kí’ó
we’ewi’i. mãrí yé’nohoré yãbu’tíanasarí ní’irã , na’ã da’araseré, di’ípari naã we’eseré oharã
ni’íwi’i. De’eró we’é di’í mi’ití, de’erowé da’aratí ni’irõ me’erã ohaké ni’í. A’ná na ohakeré
yãku we’ewi’i Geertz (1989), Bourdieu (1992), Lakatos e Marconi (2004), Vieira e Zouain (2005),
Ballou (2006), Denzin e Lincoln (2006), Fontes (2007), Creswel (2007). I’sã a’piti da’rakaró naá
Numiã kurá AMIRT, teé di’í pari da’rasé ayunó ehopeoró me’erã da’rató ni’í. Numiã Kurá
a’piti weétamonosá i’sã po’oteri kaharã ni’i nirõ meerã.
Papera Ohaké: Bi’ikirã ma’sisé, da’seá nirõ, di’í ti’i.
_________________________

3

INTRODUÇÃO
Para atuar em um mercado altamente competitivo, as empresas precisam utilizar de
maneira inteligente e eficaz a logística dentro do ambiente de atuação. Diante disso, podemos
dizer que a Logística é o processamento do fluxo de materiais, objetivando a entrega das
necessidades na qualidade desejada, otimizando recursos e aumentando a qualidade
(BALLOU,2006).
Outra importante ligação com a logística é o setor de produção. Segundo Moreira
(2008, pag. 03), a logística e a produção tem uma grande integração, por terem os mesmos
conceitos básicos, como controle, planejamento e organização, conceitos direcionados a
produção como também a prestação de serviços. Assim, a logística de produção é uma
atividade que administra a movimentação para abastecer os postos de conformação e
montagem, no qual se segue uma ordem de produção.
No municipio de São Gabriel da Cachoeira-Am, os povos indígenas trabalham com
vários os produtos artesanais como: cestos de arumã(Ischnosiphon), cestaria hupidah8, bancos
tukanos9, bio-jóias, cestaria de piaçava (Leopoldiniapiassaba); e cestaria de tucum
(Bactrissetosa) e todos estes produtos já existem algumas literaturas descritas sobre elas.
Porém, na busca de dados bibliográficas referente a produção dessas cerâmicas em
São Gabriel da Cachoeira, constatamos poucos registros sobre este trabalho artesanal. Nesse
contexto, o trabalho baseou-se em buscar investigar como era realizada a “Logistica” na
produção da ou objetos? panela de cerâmica indígena realizada pela Associação das
Associação das mulheres Indígenas da Região de Taracuá – AMIRT.
Para isso, foi

o método etnográfico dentro da logística, com características

qualitativa, descritiva e objetivação participante. Os termos de consentimento para pesquisa
baseou-se no “Termo de Anuência”, concedida pela presidente da Associação das mulheres
Indígenas da Região de Taracuá - AMIRT, seguindo as ordens da permissividade das
lideranças do Distrito de Taracuá. E por sermos da etnia Tariana6 e Baré7, essa permissividade
foi nos dada pelos nossos parentes indígenas que habitam o lugar.
Com isso, o trabalho justifica-se pela ausência em pesquisas científicas pela temática
em estudo e pelo valor social e econômico. Oferece a possibilidade de conhecer um pouco
mais sobre as cerâmicas indígenas, onde está agregado o valor cultural dessa região, já que a
produção e comercialização deste produto vem contribuindo para o sustento das famílias
produtoras, desenvolvendo assim a economia no Distrito de Taracuá.
6,7,8,9

Etnias do Alto Rio Negro
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Diante do contexto temos como objetivo principal: acompanhar a produção das
panelas de cerâmica indígena, junto a associação das mulheres indígenas da região de
Taracuá– AMIRT descrevendo as operações de produção logística interna dos associados,
participando da retirada da matéria-prima até o produto acabado, além de ; relatar como os
saberes tradicionais indígenas que são repassados durante o processo de produção dessas
panelas e, por fim, apontar melhorias no processo produtivo da cerâmica.
Sendo assim, a partir do mês de maio de 2016, nos direcionamos a Associação das
Artesãs indígenas – ASSAI, localizada na Avenida Alberto Barbosa S/N, que trabalha com
vendas de produtos artesanais indígenas. Nossos olhos curiosos buscavam pela peça de
cerâmica, mas poucas peças restavam. Durante a visita conversamos com a responsável da
ASSAI. Ela nos relatou que as peças de cerâmicas são oriundas de Taracuá, confeccionadas
pela Associação das Mulheres Indígenas da Região de Taracuá – AMIRT (NumiãKurá)10.
Fomos informados que através da articulação entre as duas associações, em São Gabriel da
Cachoeira, que as peças sem saídas nos eventos realizados na cidade, seriam colocados à
venda na sede da ASSAI.
A partir desse momento, notamos que a nossa pesquisa tomaria outro rumo. Os
passos que antes nos levavam para ASSAI começaram a percorrer outros caminhos, em
direção a AMIRT e sua produção das panelas de cerâmica. Soubemos pela presidente da
ASSAI, que no mês de setembro de 2016, o Departamento de Mulheres Indígenas do Rio
Negro – DMIRN, que é um setor vinculado à Federação das Organizações Indígenas do Rio
Negro – FOIRN, que trata de interesses das mulheres indígenas, realizaria o “I Festival de
Diversidade Cultural do Rio Negro” com o apoio do Museu do Índio e FUNAI nos dias 01 a
03 de setembro deste mesmo ano.
Nesses dias de festival, haveria exposições de artesanatos, produtos agrícolas,
comidas típicas, danças e músicas tradicionais da região. Todas as associações das calhas do
rio Negro e Uaupés haviam sido convidadas, inclusive a AMIRT. E durante este festival que
tivemos o primeiro contato com a atual presidente da AMIRT, a Senhora Maria Suzana
Menezes Miguel (43 anos), da etnia Piratapuia11 e a sua vice-presidente a Senhora Maria
Salete Azevedo Barbosa (45 anos) da etnia Tariana, ambas falantes do dialeto Tukano. Com
base nas informações coletadas nesse primeiro contato, obtivemos o objeto de estudo, que é a
panela de cerâmica indígena e nossos sujeitos que são as artesãs da AMIRT.

10
11

Nome Indígena na Língua Tukano, que se refere a Associação de Mulheres.
Povo indígena do Alto Rio Negro

5

2. LOCALIZAÇÃO DA PESQUISA
A arte de confecção da panela vis a herança cultural do Triangulo Tukano, a qual faz
parte Taracuá (figura 1). Esta nomenclatura, segundo Fontes (2007) é recebida devido as três
comunidades indígenas (Iauaratê, Pari Cachoeira e Taracuá) que formam o Triangulo devido a
sua posição geográfica. De acordo com Fontes (2007, pag. 214):
“O triangulo é habitado por 20 (vinte) povos indígenas, regidos por princípios
patrilineares e exogâmicos. Os 20 (vinte) povos são dos troncos linguiticos: Maku –
Hupda, Yuhupe; do Tronco Linguístico tukano - Arapaso, Bará, Barasana, Desana,
Carapanã, Kubeo, Makuna, Miriti-tapuia, Piratapuia, Siriano, Tatuyuo,
TukanoWanano, Yuruti: Tronco linguístico Arwak – Tariano”.
Figura 1 – TrianguloTukano

Fonte: Google Maps 2017
Organizadores: Costa, De Aguiar, Gomes e Otero.
Em: 27/04/2017

Para desenvolver essa pesquisa subimos o rio Negro e desviar-nos para o lado
esquerdo pelo rio Uaupés para chegar a associação ao Distrito de Taracuá, onde fica a sede
da AMIRT, localizada na rua Tancredo Neves nᵒ 077, Vila do Sagrado Coração de Jesus.
A princípio, essa informação nos deixou preocupados, pois estaríamos diante de uma
pesquisa etnográfica. E em meio aos nossos medos e inseguranças, por estarmos pela primeira
vez a frente desse tipo de trabalho, decidimos seguir em frente em busca de respostas para
concretização de nossa pesquisa utilizando o método etnográfico, com caráter qualitativo e
descritivo.
2.1 METODOLOGIA
De acordo com Geertz, (1989), Lakatos e Marconi (2004), Vieira e Zouain (2005),
Denzin e Lincoln (2006), Creswel (2007) e Demo (2012), em nossas leituras sobre a
etnografia, vemos a necessidade da participação ativa do pesquisador no trabalho em campo,
tendo total afastamento da sua cultura de origem, saindo da sua zona de conforto para
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“renascer” dentro daquele novo grupo social. Por essa razão tivemos a necessidade de
aproximação com o nosso objeto e sujeito de estudo em Taracuá, pois através de cada
membro da associação conseguimos extrair um entendimento sobre o processo de construção
dessa panela de barro.
Para Geertz, (1989, pag. 15):
“praticar etnografia não é somente estabelecer relações, selecionar informantes
transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um diário “ o que
define é o tipo de esforço intelectual que ele representa: um risco elaborado para
uma “descrição densa” Etnografia é a escrita do visível. A descrição etnográfica
depende das qualidades de observação, de sensibilidade ao outro, do conhecimento
sobre o contexto estudado, da inteligência e da imaginação científica do etnógrafo.

Com essa interação, tomamos como instrumentos de coletas o diário de campo, as
imagens, e os depoimentos registrados através de nossos celulares. Pois assim, faríamos a
“densa descrição”, a mais completa possível sobre cada fase de construção da cerâmica da
AMIRT, com perspectivas imediatas de sua visão do mundo, através da fala, do
comportamento e da relação de cumplicidade com a comunidade. Por tanto, nossa pesquisa
vai muito além da observação participante, pela cumplicidade com nossos sujeitos.
Para Bourdieu (1992, p. 224) a objetivação participante:
“requer a ruptura das adesões e das aderências mais profundas e mais inconscientes,
aquelas que fazem o interesse do objeto estudado por aquele que estuda todo aquilo
que ele menos conhecer sobre um objeto de estudo”

Contudo, antes do início da pesquisa contamos com a anuência da presidente da
AMIRT, das lideranças indígenas e de toda a comunidade para a execução da pesquisa. Para
isso, explicamos os motivos da pesquisa com metodologia participativa, para que não existam
dúvidas sobre seus objetivos e a relação destes com a comunidade indígena envolvida. Tudo
isto, de forma a estabelecer claramente um termo de consentimento livre e esclarecido.
Finalmente solicitou-se permissão para registrar, por meio do audiovisual, os
processos da produção da panela de cerâmica indígena, e se estabeleceu, como contrapartida,
dar grande visibilidade dos produtos dessas mulheres para o Amazonas e até para o Brasil.
Ainda, visualizamos no artigo, um recurso muito estimável para acionar e trabalhar a memória
viva dos povos do distrito de Taracuá e comunidades vizinhas do médio Uaupés.
3. CONTEXTUALIZANDO OS PASSOS DADOS PARA REALIZAÇÃO DA
PESQUISA
3.1. Diálogo com a Presidente da AMIRT
O interesse pela cerâmica indígena aumentou ainda mais, a partir de cada informação
obtida através de nossas conversas e acordos feitos em nosso primeiro contato com a dona
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Suzana, presidente da AMIRT, no I Festival de Diversidade Cultural do Rio Negro. Diante
disso nos preparamos para a primeira ida a campo. Por sermos acadêmicos e no momento não
possuirmos condições financeiras para o transporte de São Gabriel a Taracuá, recorremos
através de ofícios expedidos pela instituição de ensino superior a qual estudamos ao Exército
Brasileiro para apoio operacional em nosso trabalho. A cada ofício entregue, obtivemos
resposta positiva. E assim, nos preparamos, para cada subida e descida do rio:
O oficio com a resposta ao nosso pedido veio trazendo euforia e felicidade.
Procuramos de imediato nos dividir entre alimentação e material de limpeza. Pois,
sabíamos que nosso alojamento em Taracuá, seria no Barco da Associação. Nos
reunimos apenas um dia para sabermos o local e a hora de nossa saída (Diário de
Campo).

A pesquisa foi subdividida em etapas: a primeira com as observações prévias em
Taracuá e autorizações para a coleta de dados, junto a comunidade. A segunda com os
processos de produção das panelas, no quintal da dona Suzana. A terceira com a análise dos
resultados e escrita do artigo. E por último com a apresentação do trabalho em sala de aula.
3.2 PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO DE CAMPO
3.2.1 Primeira Viagem
Após 1 (um) ano e 6 (seis) meses, depois de termos encontrado as primeiras
evidencias sobre a cerâmica indígena através das nossas leituras, idas a eventos e instituições
em buscas de informações e orientações para o nosso trabalho, como também em acordos
feitos com nossos sujeitos e objetos de estudos, partimos para nossa primeira viagem de
campono dia 11 de outubro de 2016, com um bote motor de 115 Hp e gasolina, composta de 2
(dois) professores, 4 (quatro) militares e 6 (seis) acadêmicos totalizando de 12 (doze)
integrantes.
Saímos do porto Queiroz Galvão ás 08h00min da manhã com tempo nublado e ao
decorrer da viagem fomos surpreendidos por fortes chuvas. Nessa viagem feita pelos rios
Negro e baixo Uaupés percebemos que os cursos de rios são bloqueados por inúmeras
cachoeiras que dificultam a navegação. A paisagem é composta por praias, pequenos sítios
indígenas nas margens dos rios e as comunidades de São Joaquim, Trovão, São Tome,
Cunuri, Uriri, Açaí Ponta, Monte Alegre e Ananás que é a última comunidade antes de chegar
a Taracuá.
Chegamos no porto do distrito de Taracuá ás 13horas da tarde debaixo de muita
chuva. A viagem durou 05 (cinco) horas. Em seguida fomos em busca de informações para
sabermos onde residia dona Maria Suzana, pois ela nos encaminharia ao nosso alojamento.
Com a ajuda de um rapaz numa caminhada de 15 minutos, chegamos à casa da presidente da
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AMIRT. Ela nos recebeu com alegria e de imediato nos encaminhou as instalações do barco
da associação a “AMIRETA“ que estava atracado em seu porto. Depois de nos acomodarmos,
fomos conversar com dona Maria Suzana em sua residência. Lá fomos informados da reunião
no centro comunitário Sagrado Coração de Jesus com todas as associadas e associados da
AMIRT. Preparamos nosso diário de campo, celulares como gravadores e uma máquina
fotográfica para captura de imagens.
Chegamos no centro comunitário acompanhados de dona Maria Suzana. Por ser a
presidente da AMIRT, ela tomou a palavra nos apresentando diante de toda comunidade.
Falando em português e tukano, pediu que nos apresentássemos e disséssemos um pouco
sobre o nosso trabalho. Como dois de nossos colegas falavam tukano, eles tomaram a frente
explicando em riquezas de detalhes nosso trabalho. Diante disso percebemos nossa ligação de
cumplicidade com os associados. Notamos que as pessoas estavam a vontades buscando
informações em sua própria língua. Nesse momento através dessa interação conseguimos as
autorizações para fazermos a pesquisa diante da comunidade. Por sermos da etnia Baré12 e
Tariano, não foi necessário passar pelo conselho de ética.
Nessa reunião nos apresentamos como acadêmicos da UEA e argumentamos o
“porque” do nosso interesse pela produção da cerâmica da associação. Todos ficaram
entusiasmados e segundo os associados nenhum pesquisador se interessou pelo tema e esse
trabalho traria prestigio e visibilidade aos seus produtos. Nessa reunião ficaram confirmadas
as coletas de dados, a ida até o local da retirada da argila e ao acompanhamento dessa
produção, porém a maioria dos associados disse que devido ao feriado e a festividade do dia
da criança estavam todos atarefados e não poderiam nos acompanhar. Assim a presidente da
AMIRT prontificou-se para guiar-nos nessa pesquisa.
Na reunião no centro comunitário, indagamos qual histórico da cidade de Taracuá e a
Senhora Maria Suzana, junto com o senhor Francisco Assis Cordeiro Costa, 57 anos, da etnia
Piratapuia nos relataram:
“quando perguntamos qual é a origem do distrito deTaracua a dona Suzana e seu
Francisco ambos nos responderam: “menéweeríwi’í, da’seríkoówi’íniíparó.
Menédi’pirípe’toáwetihãna, i’pirípuriseré, ba’serikóweétihãra
tarã
miãbá,
naátohóweekéniiparó” (tradução: casa de ingá. Lago do tukano, aonde entortam a
tala de ingá e chicoteiam ela benzida) essa é verdadeira origem do local do distrito e
os outros chegaram e “a’perãtiíu’túehará, menewa’napaharãehakãyãrá, a’tó”
Taracuawametiatóniíkarãniíwã ( tradução: os outros quando chegavam ao local
encontravam muitas formigas, então diziam, esse lugar vai se chamar taracuá) e
também os outros disseram que “menewa’rãpaharãoãkikiika’períku’urinãwe’eparã”
(tradução: bastante formigas mordiam o olho de Jesus) que é uma outra estória da
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Povo indígena do Alto Rio Negro, que pertence ao tronco Linguístico Arwak.
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origem do nome taracuá” (gravação de audio e diário de campo em 11 de outubro
de 2016)

De acordo com Azevedo (2007), o distrito foi fundado pelos padres salesianos em 21
de Junho de 1923:
“a cronologia de fundação dacada missão no rio negro são datadass diretamente das
crônicas e nem sempre correspondem com as do elenco salesiano, que exprimem
mais a da conclusão dos primeiros prédios ou da ereção canônica da missão, assim
Taracuá foi fundada em 21 de Junho de 1923 como “Missão de Sagrado Coração de
Jesus”. Fundadores Pe. João Balzola, Pe Agostinho Caballero e PeBalzola”.(A
Diocese da São Gabriel da Cachoeira – AM e seus 90 anos de existência 1914 2004).

Também nessa entrevista, perguntamos sobre a origem da associação das mulheres:
“com o apoio da FOIRN, foi fundada em 1987 a AMITRUT que era uma associação
sem finalidade econômica, criada para mobilizar, conscientizar, fortalecer as
mulheres das dezoito comunidades de base, com o objetivo de conhecer a realidade
e as demandas das mulheres, encaminhando a aproximação e comunicação entre a
FOIRN e a associação”. (diário de campo em 11 de outubro de 2016)

No dia 12 de outubro, fomos convidados a participar da missa e depois para um
almoço com todos os comunitários da vila Sagrado Coração de Jesus em comemoração ao dia
da criança. Depois desse almoço seguimos viagem com todos os membros para o sitio São
Paulo, local da coleta da argila (di’í)13.
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA
Neste item iremos apresentar e discutir os resultados da pesquisa que foi realizada
em duas etapas até o Distrito de Taracuá. Sendo que a primeira viagem foi realizada entre o
período de 11 a 13 de outubro de 2016 e a segunda no dia 30 de novembro a 02 de dezembro
deste mesmo ano. Para melhor compreensão começaremos a descrever primeiramente sobre
as atividades realizadas na primeira viagem sobre os processos da retirada da matéria prima,
preparação dos insumos e produção das panelas. Em seguida descreveremos sobre as
atividades feitas na segunda viagem que são a queima e grafismo, e por último a defumação.
4.1 ATIVIDADES REALIZADAS NA PRIMEIRA ETAPA DE TRABALHO DE
CAMPO
Retirada da matéria-prima
Com o acompanhamento de dona Suzana, descemos com o bote até São Paulo com
duração de 15 minutos no motor 115 Hp. No mês de outubro, na região do rio Uaupes ocorre
a época de cheia, por isso o local da entrada para retirada da argila estava inundada e nadamos
para chegar em terra firme, além de caminhar por barrancos escorregadios e usar uma árvore
como ponte.
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Nome da Argila Tuyuka na língua Tukano
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Ao chegarmos no local da coleta, dona Suzana descascou uma arvore de nome “turi”
com um terçado. Perguntamos o porquê daquilo e ela disse que era para retirada da argila de
uma maneira mais rápida e engenhosa, em formas de lascas. Em algumas retiradas é muito
comum a participação do homem nesta tarefa, em função do grande esforço.A retirada da
argila é feita com uma pequena curvatura com a casca de turi, lasca por lasca até conseguir a
quantidade necessária, depois é molhado e coberto com folhas para não endurecer rápido.
Figura 2: retirada do turi

Figura 3: retirada argila com turi

Fonte: Moreira, Otero e Da Costa

Fonte: Moreira, Otero e Da Costa

Depois da coleta retornamos para o distrito e seguimos para a casa da presidente. Ao
chegarmos em sua casa, dona Suzana nos informou que a qualidade da matéria-prima pode ser
testada através do tato, como também rolando o barro entre os dedos e pode ser também
testada através do paladar. A argila que não for utilizada naquele momento pode ser guardada
em uma bacia ou panela com água para ser utilizada mais tarde ou por vários dias.
Preparação dos insumos
Para a redução da plasticidade, a ceramista precisa amassar bastante a massa. E para
dar mais consistência a argila a mesma emprega um biominerial (cascas de árvore ricas em
sílica) denominada caraipé(licaniaescabra).
Figura 4: mistura do caraipé com argila, 1970

Fonte: ceramicaindigena.blogspot.com

Figura 5: mistura de caraipé com argila, 2016

Fonte: Moreira, Otero, Da Costa

Para conseguir as cascas de caraipé, os homens fazem a derrubada da árvore que é de
grande porte. Depois retiram apenas a cascas em grande quantidade, em seguida trazem esse
material para o local da confecção onde ela é queimada, socada em pilão, depois é peneirada e

11

o pó é misturado a di’í até o ponto de perder toda elasticidade. Tornando a massa muito mais
consistente, aumentando a sua qualidade.
Figura 6: socando o caraipé no pilão, 1970

Figura7: socando o caraipé no pilão, 2016

Fonte: ceramicaindigena.blogspot.com

Fonte: Moreira, Otero e Da Costa

Produção das panelas
A técnica mais utilizada é a de acordelado: superposição de rolos de argila a partir de
uma base, em formas de anéis ou espirais.Em nossa pesquisa observamos que, o saber dos
tempos passados não foi modificado. A sequencia seguidanos dias atuais é a mesma, como
veremos nas imagens a seguir. Depois da matéria-prima estar pronta, dona Suzana nos
mostrou os primeiros passos da fabricação, que começam com a modelagem de rolos de mais
ou menos 50 cm, comprimindo-as a barra em roletes, sobre a coxa ou de encontro com uma
tabua.
Figura 8: forma acordelado da argila, 1970

Figura 9: forma acordelado da argila, 2016

Fonte: ceramicaindigena.blogspot.com

Fonte: Moreira, Otero e Da Costa

Inicialmente, dona Maria Suzana começou fazendo o fundo da peça de uma panela
média, a partir de uma certaquantidade de barro amassado e batido entre as mãos sobre uma
superfície plana e lisa, até formar uma base achatada e circular.
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Figura 10: inicio da modelagem da panela, 1970

Figura 11: inicio da modelagem da panela, 2016

Fonte: ceramicaindigena.blogspot.com

Fonte: Moreira, Otero e Da Costa

A partir desse fundo, dona Maria Suzana vai moldando gradativamente os rolos
justapostos, até formar as paredes e mais frequentemente a disposição dos rolos em anéis
sucessivos do que na espiralada.
Figura 12: disposição de rolos de argila

Figura 13:justaposição interna e externa

Fonte: Moreira, Otero e Da Costa

Fonte: Moreira, Otero e Da Costa

O alisamento dos rolos é feito durante o processo de justaposição, interno e externo,
em sentido vertical e horizontal, apagando os vestígios de rolos e a pressão empregada faz
com que as paredes se tornem mais fina. Alcançando o tamanho desejado da panela, ela
finalizou a confecção da peça levando-a até um jirau14para secar num local fresco e arejado, à
sombrade um dia para outro ou mais raramente durante vários dias. Perguntamos porque não
pode ser secada ao sol (mais rápido) e ela disse que uma exposição direta, pode trazer danos a
peça, na medida que a ação do calor não exerce uniformemente, podendo ocasionar
rachaduras.
Depois dessa fase, começa a modelagem da tampa. A artesã usou como modelo uma
tampa de panela de alumínio, para ter a forma exata do mesmo.
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Espécie de grade de varas, sobre esteios fixados no chão.
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Figura 14: modelagem da tampa

Figura 15: tirando excesso da tampa

Fonte: Moreira, Otero e Da Costa

Fonte: Moreira, Otero e Da Costa

Quando termina esse processo, ela deixa a panela para secar por cerca de 3 (três) a 4
(quatro) e quando a mesma escurece está pronta para ser queimada. Como já tinha peças duras
(secas) em sua residência, com auxilio de instrumentos de colher de metal fez o alisamento da
cerâmica. Também pode fazer o alisamento utilizando conchas, pedaços de cabaça e quartzo
(pedras) para regularizar a superfície e eliminar as asperezas.Nesse caso dona Suzana nos
relatou que obtêm mais brilho com seixos coloridos e imediatamente começou a brunir as
peças, devido ser um processo muito demorado. Depois de polidas elas ficaram cinzas, quase
esverdeadas.
Figura 16: seixos utilizados para polimento

Fonte: Moreira, Otero e Da Costa

Figura 17: polimento da panela

Fonte: Moreira, Otero e DaCosta

Devido ao pouco tempo na primeira pesquisa em Taracuá, dona Maria Suzana, pulou
a parte da queima e defumação, porque para esse processo seria necessário carregar lenha nas
roças e a distancia era uma caminhada de mais ou menos uma hora indo e uma hora voltando.
Como já tinha em seu deposito, que é o quarto e sala de sua residência, panelas queimadas,
aproveitou mostrando qual é a coloração é alaranjada. Após a queima, vem os desenhos dos
grafismos nas panelas. É preparado a golda da argila com caraipée com uma tala de arumã
(Ischnosiphon spp.), começa o trançado dos grafismos indígenas.
De beleza imensurável, todos os pesquisadores, professores e militares ficaram
vislumbrados pela delicadeza, técnica e sabedoria da produção da panela indígena. Ao fim do
termino da primeira viagem, sabíamos que nosso retorno seria preciso para acompanhar os
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dois últimos processos: a queima e a defumação para concluir nossa pesquisa de campo, nos
despedimos de dona Maria Suzana com um “até breve”.
4.2 REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA COLETA DE DADOS
Tínhamos que concluir a ultima parte do trabalho de campo, então no dia de 30 de
novembro de 2016, as 08h30 min, a equipe composta por 04 (quatro) acadêmicos, 01 (um)
professora e 4 (quatro) militares do 5º Batalhão de Infantaria de Selva, demos o
prosseguimento á segunda viagem á Taracua. Assim subimos o rio para darmos continuidade
na coleta de dados.Desta vez o exercito brasileiro nos apoiou com 2 (dois) botes de motor
40HP cada um. Saímos de são Gabriel da cachoeira, do porto Queiroz Galvão e fomos
divididos em 2 (dois) grupos com 06 (seis) componentes. Essa viagem teve uma duração de 7
(sete) horas, chegando ás 16:02min, duas horas á mais da primeira viagem.
Após a chegada no Distrito fomos até a casa da Maria Suzana, ela nos recebeu com
muita alegria. Cada um apresentou-se e em seguida, ela disse que estava executando os
últimos processos de confecção da panela de cerâmica que é a queima e defumação. Ela nos
Convidou para observar o processo , que cada acadêmico registrou esse momento importante
da nossa pesquisa. Em seguida passaremos a descrever cada passo desse trabalho.
Queima e Grafismo
Depois do polimento vem o processo da queima da panela de barro que é feita
dentro de uma casa de palha: (casa de forno) fechada, com duas portas, de uma
ponta a outra, sem janelaspara evitar entrada de vento. Para queima da panela armase uma fogueira, usando lenha e cascas de arvore, em forma quadrangular, isto
garante uma queima uniforme. As peças são totalmente envolvidos pelo fogo
durante uma ou duas horas (diário de campo 31/11/2016).
Figura 18: peças de argila queimadas

Figura 19: desenho do grafismo

Fonte: Moreira, Otero e Da Costa

Fonte: Moreira, Otero e Da Costa

Percebemos que a presença masculina nesse processo é essencial, devido ao grande
esforço físico necessário para rachar as lenhas, virar a peças e colocar lenhas dentro do
tambor. Dona Maria Suzana, nos informou que as peças são reviradas de modo a queimar por
igual e dependendo do tempo de exposição ao fogo, podem ficar esbranquiçadas,
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avermelhadas ou em brasa. Muitas vezes chegam a ficar incandescentes, estas são as mais
bem queimadas, depois são retiradas e guardadas em um jirau de madeira.Como foi descrito
nos relatos da primeira viagem, depois da queima vem a decoração com grafismos indígenas:
“A esta altura procede-se a decoração plástica das peças.Sobre as cerâmicas são
feitas desenhos indígenas e trançados de acordo com sua criatividade, mediante o
uso de uma tala de arumã com “goda” que é uma espécie de papa de argila
misturado com o pó de caraipé (nuhãgi) e uma segunda secagem torna-se necessária
para enrijecer a cerâmica, antes de se processar a defumação”. (diário de campo
13/10/2016)

Defumação
Após isso, temos o ultimo procedimento que é a defumação. Nesse processo são
feitas duas defumações e um segundo polimento finalizando a confecção das panelas.
Primeira defumação
Nesta fase, vimos dona Maria Suzana colocar as cerâmicas dentro de um tambor de
ferro. Dependendo do tamanho da panela, geralmente cabem 4 (quatro) ou mais peças em
cada tambor. Embaixo, ela coloca lenha de arvore de ingá gordo(IngaEdulis)para fazer
bastante fumaça. Depois de ser defumada por uma ou duas horas, as peças estão pretas, em
seguida são retiradas uma á uma para não trincar e quebrar, sendo colocadas em cima de um
jirau para obtenção de brilho onde é feita uma segunda defumação.

Figura 20: lenha de ingá gordo

Figura 21: defumação das panelas

Fonte: Moreira, Otero e Da Costa

Fonte: Moreira, Otero e Da Costa

Segunda defumação
Dona Suzana nos relatou que nessa segunda defumação costuma usar folhas de açaí
seca:
“Para min é dessa forma que minhas peças ficam bem brilhosas e para outras fica
brilhoso com defumação feita com folhas de ingá, caraná ou embaúba, cada artesã
tem sua própria maneira de obter brilho” (diário de campo: 01/11/2016).
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Figura 22: defumação com folhas de açaí

Figura 23: defumação com folhas de açaí

Fonte: Moreira, Otero e Da Costa

Fonte: Moreira, Otero e Da Costa

A parte final é a limpeza da cinza na cerâmica feita com um pano e depois é
mergulhado na agua e começa a raspagem do grafismo feita com uma faca.
O produto final caracteriza-se pela grande variedade de tamanhose pela sua cor preta,
brilhosa com exposição de desenhos tradicionais indígenas, prontas para ser exposta para
turistas, que com suas compras ajudam financeiramente a artesã local. Este é o arauto de todo
processo de fabricação da cerâmica indígena.
Figura 24: cerâmicas prontas

Figura 25: panela de cerâmica pronta

Fonte: Moreira, Otero e Da Costa

Fonte: Moreira, Otero e Da Costa

De acordo com dona Maria Suzana, para o ano de 2016, a associação fez um
planejamento de uma produção de 10 (dez) panelas grande por semana, totalizando 40
(quarenta) panelas produzidas por mês.
Na pesquisa, percebemos que o local da queima e defumaçãoé praticamente fechado,
cercada com madeiras roliças media e pequena, com pequenos espaçamentos para entrada de
vento e saída da fumaça. Não é um local adequado para fabrica, porque lá, eles colocam a
lenha para queima, barrio de ferro (latão), carvão da madeira caraipé, pequenos jiraus onde
são colocadas as panelas prontas da queima e defumação.. Com todos esses materiais na casa
de palha local, fica quase impossível o trânsito de pessoas. Em época de descida á São Gabriel
da Cachoeira para a venda das panelas, a fabricação é intensa,sendo quase impossível ficar no
localpor causa da grande quantidade de fumaça que prejudica a visão que aos poucos, vai
perdendo a nitidez.
É necessário passar por isso ela nos conta:
“é daí que tiro sustento da minha família e o meu marido devido a um acidente não
faz roças e nem trabalho pesado, por isso ele me ajuda bastante na confecção da
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panela de cerâmica, assim nos vamos sobrevivendo”. (entrevista e diário de campo:
31/11/2016)

O marido de dona Maria Suzana concorda dizendo:
“o processo é trabalhoso, não temos nenhum equipamento de proteção, fica mais
pesado por que ele é todo artesanal, desgasta bastante a gente, mas no final todo esse
sacrifício nos compensa com retorno financeiro rápido, se a gente fizesse com
maquinas não teria graça”. (diário de campo: 31/11/2016)

Depois de verificadas as ultimas duas fases desse processo, notamos que soube-se
pouco sobre o anti-plástico misturado na argila que é o caraipé. Dona Maria Suzana disse que
tem um local para retirada, mas devido estar anoitecendo nesse dia, não poderia nos levar e
sim, no dia seguinte.
5. AS ESPECIFIDADES DO CARAIPÉ
No dia 01 de dezembro de 2016, segundo dia de pesquisa, o senhor Juvenal Fonseca
Alencar de 48 anos, da etnia Tariano, chegou no barco AMIRETA, onde estávamos
hospedados para comunicar que seriamos apresentados à comunidade, no centro comunitário
Dom Bosco as 07h30min da manhã. Nos apressamos para chegar ao local no horário certo,
porque os residentes de Taracuá acordam cedo. Era uma manhã de quinta-feira, dia de ajuri15
“trabalho comunitário”, levamos café e pão para fazer nossa partilha.
Chegando lá, vemos que todos já estavam presentes e percebemos que os homens
estavam separados das mulheres. No meio havia 3(três) mesas: uma mesa com beiju,
quinhapira, mojecapara homens e o mesmo para as mulheres e uma ultima mesa com o
dejejum

regional:

mingau

de

goma,

mingau

de

farinha

e

mingau

de

cubiu(Solanumsessiliflorum), mas antes da confraternização, fizeram uma breve discussão
sobre os afazeres do dia. Após á confraternização, todos permaneceram no local e do lado dos
homens, três mulheres vinham com uma panela de “caxiri”16 (pe’erú)17cada, que é uma bebida
tradicional indígena, feita de mandioca, fermentada, sem nenhuma mistura química,
oferecendo a todos os presentes do centro comunitário e todos beberam cuia por cuia.
Conversando com alguns comunitários, nos deparamos com o senhor Francisco Assis
Cordeiro Costa de 57, da etnia Tariano que nos informou que havia uma arvore de caraipé na
beira do rio, estreitando o caminho para chegar à espécie, em vez de uma longa caminhada.
Pela manhã, aproximava-seuma tempestade e tivemos que adiar para tarde a nossa
pesquisa. Nesse adiamento ficamos sabendo do desaparecimento de um adolescente de 17
15

Trabalho em conjunto
Bebida Tradicional Indígena
17
Nome da Bebida Caxiri na Língua Tukano
16
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anos na mata.Os pais do adolescente e toda comunidade estavam preocupados, porque existe
relatos de 4 (quatro) pessoas desaparecidas e nenhum deles foi encontrado.Na reunião do
ajuri, o pai vendo os militares que nos apoiavam, pediu ajuda em gasolina para descer de
rabeta até a sua roça. O militar responsável se prontificou para ajuda-lo e deu ao pai 20 litros
de gasolina.
Pela tarde, as 14h00min, descemos de voadeira ate o porto de dona Maria Suzana,
para busca-lo e juntamente com ela embarcaram Sr. Juvenal e Sr. Francisco. Percorrendo uns
5minna beira do rio, o senhor Francisco avistou a arvore caraipé. Em nossa pesquisa sobre o
caraipé, notamos que éum ambiente de difícil acesso, porem, seu Francisco abriu caminho
com seu terçado ate chegar na arvore.
A retirada do caripé é trabalhosa e muito desgastante, por isso os associados usam
motosserra para derrubar e depois retiram apenas as cascas para queimar e obter o carvão. No
processo normal, o caraipéé extraído no mato, em longas distancias. Na língua nativa tukano é
chamada de “nuhãgi” ou “arvore carvão” e também segundo relatos de dona Maria Suzana
em outras regiões a arvore é conhecida como “i’tãi” ou “arvore pedra”. Aproveitamos
paraprovara casca e sentimos como se estivéssemos mastigando pedra ou areia e percebemos
o nome “arvore pedra” ou “i’tãi”vem disso.
Depois de fazer a pesquisa sobre a arvore caraipé queríamos retornar para a cidade e
devido a pequena distancia, nos adentramos no mato virgem. O seu Francisco, um conhecedor
de sua cidade e também da mata, logo abriu caminho com seu terçado, nos mostrando a trilha
por onde percorrer. No caminho nos mostrou uma planta que quando açoitada na perna,
espanta a cobra jararaca. Com seu grande conhecimento, nos disse que só pode açoitar na lua
nova e depois disso a cobra jararaca se espanta correndo do homem. Isso é um verdadeiro
saber tradicional indígena repassado para nós, acadêmico.
As 17h00min os militares e o homens que foram procurar o menino, retornaram
semsucesso. Sabendo do nosso retorno, na manha do dia 02 de novembro, o pai pediu mais
apoio dos militares e eles entraram em contato com o 5º BIS18 em São Gabriel da Cachoeira,
que o aconselharam entrar em contato com o 1º PEF19 (Iauarete), que fica mais perto do
distrito.Nesse dia o pai organizou uma grande busca, convocando todos os homens para
acompanha-los.Nesse alvoroço de emoções, pudemos perceber que a união dos moradores é
muito grande, pois nesse dia não teveaula, em solidariedade à família. Em Taracuá o respeito
do mais velho para com mais novo e do mais novo para com mais velho é evidente.
18
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Batalhão de Infantaria e Selva
Pelotão Especial de Fronteira
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Contudo, baseada nas dificuldades nos processos de produção da panela de cerâmica
e a demanda da matéria prima, a associação trabalha com uma sistemática inteiramente
puxada. As operações e processos da fabricação são feitas através de um sistema
integralmente artesanal, com realizações produtivas, prevendo a concretização das vendas e
dos pedidos propriamente no dia ou quando há eventos programados na cidade de são Gabriel
da Cachoeira ou fora.
Neste contexto, tem-se a analogia de inibir proporções altas em estoque, no que se
diferem estes estoques como mercadorias ou valores monetários em espera. Com isso, a
influência da associação em operar neste sentido de produzir somente o necessário tem um
respaldo devido à pouca procura das panelas em Taracuá, pois quem adquiri esses produtos
são pesquisadores previamente autorizados ou agentes de saúde que ao subir o rio negro, tem
de fazer a parada obrigatória no distrito.
Segundo Ohno (1997,pag. 140) a produção puxada é:
Um sistema de produção que auxilia a empresa a trabalhar somente por meio de
pedidos. Esta base é utilizada para algumas indústrias que tem como meta manter
seu fluxo de estoque próximo a zero, e propositalmente, buscar diminuir seus custos
em produção estacionada. O sistema de produção puxada é definido como uma
filosofia de gerenciamento de trabalho para atender aos clientes no menor tempo
possível, na mais alta qualidade e com o menor custo possível.

E de acordo com Arnold (1999, p.461) a característica do sistema puxado é:
Produzir o que o cliente pedir, reduzir a quantidade de material em processo; fazer
manutenção preventiva de equipamentos; garantir a qualidade do produto, afinal, os
estoques devem ser mínimos.

Na AMIRT, a produção puxada faz-se necessária, devido a associação não ter um
deposito apropriado e por falta de manutenção, a sede encontra-se abandonada. Por isso
quando tem uma produção de grande escala, as associadas fazem trabalhos conjuntos nos
centros comunitários ou em suas próprias residências.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com um histórico de criação de 30 (trinta) anos, a AMIRT, já deveria ter
conquistado o mercado de vendas de cerâmica fora de São Gabriel da Cachoeira, mas pelas
falas de dona Maria Suzana, devido a algumas gestões fraudulentas, ainda não chegou a
alcançar um mercado em potencial. A produção mensal varia de 100 (cem) a 200 (duzentos)
peçasde cerâmicas variadas, uma quantidade pequena para se alcançar um mercado local e
estadual.
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Ao pesquisarmos a associação, observamos que os processos operacionais não são
diferentes dos demais trabalhos artesanais referentes à produção das panelas de cerâmica
indígena em outros Estados. As mulheres são detentoras desse conhecimento com técnicas
milenares de valor imensurável. Notamos que a logística da AMIRT é resultado da união de
associadas e seus familiares através da divisão de seus trabalhos.
O trabalho da construção dessas panelas é visivelmente desgastante, desde a retirada
da matéria prima até o produto final. Constatamos que as artesãs não utilizam equipamento de
proteção individual (EPI) como: óculos apropriados, luvas e mascara N95 para proteger o
nariz, devido ao ambiente fechado, principalmente no processo da queima e defumação,
prejudicando a saúde e a visão.
Um fato observado que as impede de se desenvolverem é o seu próprio
reconhecimento como produtoras de cerâmica. As panelas de cor escura são de grande
qualidade e resistência, que levadas ao fogo suportam altas temperaturas.

Esse

reconhecimento é de suma importância, para o crescimento cultural, econômica para
associação e para si próprias. Diante disso, resultados positivos serão vistos, como a mudança
de renda complementar para renda principal. Outra seria o escoamento dessas produções não
apenas em época de grandes festivais como o FESTRIBAL20 ou em época de férias escolares,
mas sim o ano inteiro.
Para se destacarem no cenário econômico, elas precisam se organizar melhor,
articular e planejar a produção das cerâmicas. Enquanto uma esquipe inicia os trabalhos, a
outra tem que estar finalizando os trabalhos. Se a produção for bem sucedida, não terá mais a
necessidade do pagamento da taxa de R$ 10,00 (dez reais) para manter o CNPJ 21, pois pelas
vendas já poderá cobrir essa despesa e também se tornar a principal fonte de renda das
famílias. Tem associadas suficientes para que isso dê certo e precisam de mais apoio de seus
parceiros como o ISA e a FOIRN nessa empreitada.
A falta de uma sede própria em São Gabriel da Cachoeira é outro entrave para
AMIRT. De fato, para ser reconhecida como cerâmica indígena de Taracuá, a produção
precisa ser realizada no distrito, mas nesse percurso para comercialização algumas cerâmicas
se quebram prejudicando financeiramente a associação. E na ausência de uma sede, entra a
figura do atravessador, que muitas vezes vangloriam-se com trabalho alheio, recebendo toda
notoriedade. Tendo a sede, o atravessador seria descartado e os produtos seriam vendidos
diretamente para o cliente e quem sabe, até alcançar o mercado nacional e internacional.
20
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Como vimos na pesquisa, a argila e o caraipé podem ser guardados e usados por
vários dias. A associação deveria armazenar essas matérias primas em grande quantidade,
levar para São Gabriel e fazer uma produção de grande escala. Isso já eliminaria alguns
gargalos do processo produtivo e do transporte.
Um exemplo bem sucedido é a associação das “Paneleiras de Goiabeiras”, localizada
na capital Vitoria, no Estado do Espirito Santo, onde as panelas são produzidas à beira de rio,
sem nenhum grafismo, em grande escala e o cliente por sua vez vai diretamente ao local da
produção adquirir seu produto com a artesã. A produção dessa associação teve uma
repercussão tão positiva que foi tombado pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional como patrimônio histórico nacional, dando mais visibilidade e agregando
mais valor a panelas de cerâmica.
Um fato inverso aconteceu com a cerâmica marajoara que foi dizimada, a tal ponto
que as cerâmicas indígenas originais da ilha, são encontradas no Museu Paraense Emilio
Goeldi na cidade Belém, no estado do Pará. Para não chegar a esse extremo, as artesãs da
AMIRT devem valorizar-se como produtoras dessas cerâmicas indígenas.
Ao longo dos anos, a AMIRT fez grandes conquistas como o “Estatuto da
Associação” que possibilita a participação em projetos do ISA e da FOIRN; o CNPJ para
vendas de seus produtos; um barco para transporte da produção e recentemente conseguiram a
quitação de uma dívida da gestão anterior, porem mesmo com essas conquistas não
conseguem trazer benefícios para si.
Como foi exposto na etnografia, as ceramistas representam um universo feminino
que entre o passado e o presente, explicitam as formas e atribuições dadas à cerâmica e o
significado que possui para a família, em especial, por servir como importante fonte de renda.
Além do mais, o fato do presente artigo “olhar” para os objetos cerâmicos, não revela apenas
a forma como estes são feitos, mas também uma forma particular de concepção de mundo, se
identificando como mulheres indígenas da região de Taracuá.
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