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Introdução: 

O projeto "Manejo dos recursos biológicos na Amazônia" possui dois 

objetivos globais, interdependentes, que permitem, por um lado, fornecer bases para o 

"estabelecimento de metodologias apropriadas para a avaliação e conservação, a nível 

local, das variedades regionais de mandioca" e, por outro, em wna perspectiva mais 

aplicada, "consolidar e valorizar o uso dos recursos biológicos locais, as práticas e 

conhecimentos agregados". 

Este projeto engloba diferentes sub projetos entre os quais o que é motivo desse 

relatório e cujo título tentativo é "A mandioca: a arte e a tecnologia em seus 

processamento", enquadrando-se em um dos enfoques principais do projeto, notadamente 

em sua última parcela, a saber "a identificação e a caracterização das práticas e 

conhecimentos ligados ao manejo da diversidade varietal da mandioca, e integração da 



mesma nos sistemas de produção, permitindo entender o papel da diversidade varietal 

- 
da mandioca em vários planos, sociocultural, econômico e ecológico". Neste sentido, o 

sub projeto referido têm suas balizas nos citados sistemas de produção por serem 

justamente os que necessitam do concurso de bens materiais, entre muitas outras coisas, 

para sua concretização mesma. Ademais, o estudo do sistema produtivo da mandioca 

pressupõe, necessariamente, os aspectos sócioculturais agregados e, entre esses, 

destacam-se os de caráter tecnológico pois são os que permitem o cultivo, o 

processamento e o consumo deste tubérculo venenoso. Em outros termos, esse sub 

proojeto trata do estudo da cultura material ligada ao cultivo. processamento e consumo 

da mandioca. 

Os aspectos socioculturais do cultivo da mandioca 

Entre os índios do alto rio Negro a tecnologia do processamento da mandioca brava 

e dos artefatos necessários para esse processo é relativamente bem conhecida pois estão 

disponíveis referências sobre este assunto desde o século XVIll na correspondência 

colonial entre as fortalezas do Rio Negro e a cidade de Pará (Belém). No século XIX, e 

princípios do presente século, encontramos numerosos dados nos relatos dos cientistas 

viajantes que palmilharam a região, notadamente em Koch-Grunberg (1905). Mais 

recentemente, obras de cunho antropológico apresentam etnografias com diferenciados 

graus de detalhamento e assim temos: E. Galvão (1979), C. Hugh-Jones (1979), J. 

Chemela (1983), (1987), B. Ribeiro (1995). 

O interesse dos estudiosos por esse aspecto é revelador da sua importância social, 

mas para os índios altorinegrinos essa importância transcende, entretanto, os âmbitos 



econômico, nutricional, doméstico e que são essenciais para a vida em sociedade e à sua 
- 

reprodução. Para os Desâna, falantes de Tukan, os derivados da mandioca e os artefatos 

associados, estão na própria gênese da vida indígena, pois a demiurgo primordial, que 

deu origem ao mundo e aos seres humanos, criou-se à si mesma através de "seis coisas 

misteriosas" entre as quais uma cuia contendo farinha de tapioca e seu suporte 

(Pãrõkumu e Kenhíri, 1995:19). 

O presente sub projeto, deverá conter, forçosamente, inclusive para fins 

comparativos, uma etnografia da produção e uso de bens materiais empregados na 

plantação, processamento e consumo da mandioca em seus aspectos sociars, 

tecnológicos, simbólicos, estéticos. O último aspecto elencado refere-se mais 

especificamente aos objetos, aos artefatos, porque esses são capazes de inspirar 

numerosas questões que provêm de observações e estudos que principiam com as suas 

propriedades flsicas e que se aprofundam até a trama dos sistemas simbólicos, 

diretamente conectada à arte e à estética, revelando-se um campo privilegiado de estudo 

do individuo e da sociedade. Para a área alto rionegrina esses aspectos foram salientados 

por Reichel-Dolmatoff, G. ( 1985) e N. Joumet (1995), notadamente no que se refere aos 

trançados empregados no processamento da mandioca. 

Outro aspecto saliente, como indicado por Overing ( 1991: 11 ), refere-se à 

categoria do conhecimento que se articula à uma teoria do trabalho e da criatividade. 

Neste quadro, o aspecto que nos interessa mais particularmente é o que recai sobre os 

produtos materiais, mas não exclusivamente. No entendimento dessa teoria, ainda 

segundo Overing, é produtivo ou estético o conhecimento que permite a manutenção da 



comunidade e provê a força criativa para a sua continuidade, papel preenchido em todos 

os níveis pelos artefatos utilizados no processamento da mandioca. 

Este estudo pressupõe ainda um conhecimento mais amplo da importância e do 

lugar que ocupa a produção material no alto rio Negro e, notadamente, nas sociedades 

indígenas do rio Uaupés entre os povos indígenas falantes de línguas Tukano como os 

Arapaço, os Pira-Tapuio, os Desano, os Tukano propriamente ditos, os Wanano, os 

Tariano. 

As pesquisas do presente sub-projeto desenvolvem-se em espaços culturais 

diferenciados: o roçado e a aldeia e, nesta, o terreiro e a cozinha onde são utilizados 

diferentes implementos materiais destinados ao plantio, colheita, transporte, 

acondicionamento, processamento dos produtos agrícolas. Todos estes aspectos 

constituem o que foi referido como "processo da mandioca" por Hugh-Jones, (1979: 180) 

e "complexo da mandioca" por Ribeiro,( 1995: 137). Na comunidades de Loyro 

observou-se a existência bem marcada desses espaços o que nem sempre ocorre na vila 

de Yauareté onde determinadas unidades familiares habitam em espaços tão exíguos que 

a fase do processamento executada no terreiro é abolida, acentuando a polarização 

roça/casa e a ausência de centro comunitário. 

O consumo dos sub-produtos da mandioca foram estudados, na comunidade de 

Loyro em âmbito doméstico, no restrito espaço familiar destinado às refeições cotidianas 

e também no espaço social da comunidade, a saber o "Centro Comunitário" onde são 

consumidos beijus e mingaus em uma refeição formalizada que ocorre uma vez por 

semana. 



Os aspectos materiais do processamento da mandioca 

A região do alto rio Negro é uma área de intercâmbio por excelência, tanto social 

como material e assim povos indígenas, falantes de distintas línguas permutam artefatos 

de uso cotidiano e ritual. Entretanto, os bens materiais de elaboração indígena se 

articulam em dois níveis hierarquizados e desta forma encontram-se objetos indígenas 

que, ao serem comercializados, constituem meios de aquisição de outros bens materiais. 

Trata-se do que é referido localmente como "artesanato". 

Outros objetos indígenas constituem meios de marcação de identidades 

individuais e grupais que atuam em diferentes níveis, notadamente o contrastivo. Trata-se 

do que é denominado localmente como "artesanato cultural" e refere-se a objetos 

dotados de conotações especificas, tendo sido mencionados por Buchillet (1990) como 

de "especialização artesanal" e por Ribeiro (1995) como "artefatos especializados". Essa 

característica alto rionegrina foi salientada anteriormente por Galvão ao mencionar os 

focos de especialização em cestaria, cerâmica e trabalho em madeira", como citado em 

van Velthem, (1997:110-111). Em um primeiro levantamento, constatou-se que os 

objetos que são empregados no cultivo, processamento e consumo da mandioca inserem 

se nas duas categorias pois tanto constituem objetos de "artesanato" como de "artesanato 

cultural". 

Nas comunidades do rio Uaupés os objetos empregados no processamento e 

consumo da mandioca foram levantados, fichados e são elencados abaixo à partir das 

diferentes categorias artesanais segundo a classificação de Ribeiro (1988). Nesta listagem 

não foram incluídos os utensílios industriais, ocasionalmente encontrados, pois os 
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mesmos não foram sistematicamente repertoriados. A terminologia indicada é na língua 

Tuk:ano e entre parênteses, em Língua Geral: 

Cerâmica: 

Cocho para bebida: perúte 

Panela para recolher manicuera: fzohka piosá te (camuu) 

Trempe para torrador: wttari 

Torrador de beijú, farinha: ehtaró 

Trançados de arumi: 

Cesto-peneira para extrair a manicuera: thompa, ( cumatá) 

Cesto recipiente para armazenar polpa de mandioca: uwéhê bahti, (apá) 

Cesto recipiente para armazenar beijú: ahãwãsane bahti, (urutú) 

Cesto recipiente para servir beijú: bahtiaká (apá) 

Paneiro para guardar farinha - tenenpi 

Peneira em geral: siowa, (urupema) 

a) Peneira para massa de mandioca ralada: pokásiopa 

b) Peneira para massa misturada: put is iapá 

e) Peneira para massa de mandioca mole: kibôwansiapá 

d) Peneira para preparo de mingaus: pamosiapá 

Tipiti: wahnnkeô 

Trançados de tucum 

Abano para abanar fogo: weniná 

Abano grande para virar beijú: wentnô sumuatirà 
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Trançados de cipó: 

Cesto cargueiro: ptl, (aturá) 

Cesto para acondicionar mandioca descascada: ãhu bahti 

Cesto para acondicionar mudas de mandioca: mihsibahtl 

Entalhados em madeira: 

Espátula: wapinsero 

Espátula-remo para torrar farinha: pokáantenipt 

Espátula para acertar beijú: wahá diakarô 

Esmigalhador para mingau: nhumunkuôrekê 

Pau de cavouco: waktapin 

Ralador de mandioca: sokóno 

Tripé para sustentar o cesto-peneira: namâ 

Confeccionados em outros materiais: 

Recipiente de cuia para consumo de bebidas: wahatrô 

Recipiente de cuia para consumo de mingau: iasanharó 

Recipiente de jamarú para medir/tranferi massa de mandioca: jamarúwarô 

Recipiente de cabaça para medir/ transferir massa de mandioca: boriwa 

Vassourinha para limpar torrador: wariboká 

O levantamento dos artefatos compreendeu o estudo das matérias-primas de 

confecção, notadamente do arumã, os modos de confecção, os elementos gráficos 

encontrados, o uso e outras práticas sociais agregadas, tais como a troca, a venda, a 

circulação, a posse, o repertório possuído ou conhecido. O estudo voltou-se igualmente 

para os aspectos míticos e simbólicos referentes aos artefatos, notadamente sobre o tipiti 



e o abano pois ambos, por estarem ligados à sucuri e ao urubu-rei, respectivamente, são 

dotados de complexo simbolismo. 

Paralelamente ao levantamento dos artefatos colheu-se dados a respeito de sua 

utilização e da grande diversidade dos subprodutos da mandioca tais como as diferentes 

espécies de beijú, de farinha, mingaus, manicuera, molhos. Esses dados ainda não foram 

completamente sistematizados e, por conseguinte não são ainda apresentados. 

A viagem• 

A viagem teve início em Belém, Pará, no dia 18 de janeiro com o deslocamento 

para Manaus, Amazonas onde houve pernoite. Em seguida, em companhia da Ora. Laure 

Emperaire, atingimos São Gabriel da Cachoeira., no mesmo Estado. Nesta cidade, às 

margens do Rio Negro, ficamos tres dias para a necessária compra de suprimentos e 

organização da viagem. No prazo estipulado empreendemos a subida do rio Uaupés, em 

barco à motor , tendo como prático um índio morador de Yawareté e contando com a 

companhia da Ora. Dominique Buchillet. Chegamos a Iauareté, situada na confluência 

dos rios Papuri e Uaupés, no dia seguinte. 

Nesta pequena cidade dei início à pesquisa, entrevistando moradoras de diferentes 

bairros Aparecida, D. Bosco, S. Miguel, Cruzeiro levantando o processamento da 

mandioca e o acervo de objetos disponíveis, empregados no precessamento da mandioca 

e, ocasionalmente, adquirindo alguns artefatos. Em seguida, a Ora. Emperaire e eu nos 

dirigimos à aldeia de Loyro, uma comunidade predominantemente Arapaço, localizada às 

margens do rio Uaupés onde permanecemos por oito dias. Nesta localidade visitei 

roçados, mas trabalhei notadamente no âmbito da aldeia. Regressamos à Yawareté, onde 
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não pude demorar-me devido à problemas pessoais. Regressei à São Gabriel no dia 7 de 

fevereiro e dois dias depois à Belém. 

Metodologia da pesquisa: 

A pesquisa de campo comportou metodologias antropológicas clássicas como 

observação participante, entrevistas e incorporou métodos museográficos para a 

documentação dos artefatos analisados e coletados, para os quais foi elaborada uma 

ficha, cujo modêlo é apresentado em anexo. 
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A MANDIOCA: LEVANTAMENTO DE ARTEFATOS 

Contexto 

1 - Nome da comunidade: 
2 - Localização: 
3 - Si tios da comunidade: 
4 - Numero de famílias: 
5- Roças por família: 
6 - Informante: 
7-Notas: 

Implemento 

1 - Categoria artesanal: 
2-ltem: 
3 - Terminologia nativa: 
4 -Artesão: 
5 - Procedência/residência: 
6 - Possuidor: 
7-Material empregado: 

Corpo do objeto: 
Amarrações: 
Pigmentos: 
Outros: 

8 -Elementos constitutivos 
Formais: 
Decorativos: 
Outros: 

9-Função: 
Quem usa: 
Em que: 
Como: 
Quando: 

1 O - O objeto está associado a: 
11 - Dimensões: 
12 - Quantidade por residência: 
13 • Substituído por: 
14 -Data: 
15-Notas: 

1\ 


