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RESUMO 

A presente pesquisa é um estudo sobre a cultura, identidade, saberes e fazeres no 
cultivo da mandioca (Manihot esculenta Crantz) nas casas de farinha. A transformação 
desse tubérculo em alimento tem grande importância histórica e social, que abarca 
desde relações sociais, representações simbólicas com significados, valores culturais 
e relações econômicas e o objetivo desse estudo foi desenvolver e implementar uma 
plataforma de registro envolvendo as pessoas das comunidades do Município de 
Bonfim do Piauí, de modo que esta plataforma possa ser gerida com dados seguindo 
as categorias de uma casa de farinha tradicional. A amostra constou de quatro 
comunidades rurais: Lagoa do Mocó, Vereda do Sítio, Salina e Sabiá, pertencentes 
ao município de Bonfim do Piauí, localizadas ao sul do Estado. A metodologia usada 
foi a pesquisa de campo através da técnica da história oral, com apoio da entrevista 
temática. Os resultados obtidos apontaram o registro de dez (10) casas de farinha 
georreferenciadas, cujos produtos foram a construção do website “Casas de Farinha” 
para uso livre da população interessada; um documentário “Saberes da Farinhada” e 
um tutorial instrutivo para uso no aplicativo GPS Essentials. 

Palavras – Chave: Comunidades Tradicionais. Identidade cultural. Agricultor Familiar. 
Casa de Farinha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

The present research is a study about the culture, identity, knowledge and practices in 
the cultivation of manioc (Manihot esculenta Crantz) in flour houses. The 
transformation of this tuber into food has great historical and social importance, ranging 
from social relations, symbolic representations with meanings, cultural values and 
economic relations, and the objective of this study was to develop and implement a 
registration platform involving the people of the communities of the Municipality of 
Bonfim do Piauí, so that this platform can be managed with data following the 
categories of a traditional flour house. The sample consisted of four rural communities: 
Lagoa do Mocó, Vereda do Sítio, Salina and Sabiá, belonging to the municipality of 
Bonfim do Piauí, located to the south of the State. The methodology used was the field 
research through the technique of oral history, with the support of the thematic 
interview. The results obtained indicated the registration of ten (10) georeferenced flour 
houses, whose products were the construction of the "Casas de Farinha" website for 
the free use of the interested population; a documentary "Saberes da Farinhada" and 
an instructional tutorial for use in the GPS Essentials application. 

Key Words: Traditional Communities. Cultural identity. Family farmer. House of Flour. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A casa de farinha é um lugar onde as pessoas processam as raízes da 

mandioca transformando-a numa variedade de produtos que se constitui base 

alimentar de grande parte do povo brasileiro, bem como, um espaço de integração da 

família e vizinhos que se envolvem em tarefas diversas dentro do seu fazer produtivo 

(CARDOSO, 2015 Apud SANTOS & SANTANA, 2013). Neste processo, as pessoas 

vão construindo suas relações sociais, parentesco, (construção de amizades) e 

afirmando sua cultura local. 

Em termos antropológicos, a cultura é o conjunto de bens materiais, simbólicos, 

valores, atitudes, conhecimentos, formas de organização e comunicação que tornam 

possível a vida da sociedade e que permitem se transformar e reproduzir de uma 

geração a outra (VASCONCELOS P. JUNIOR, 2018). 

O cultivo e a transformação da mandioca em alimento têm grande importância 

histórica e social que abarcam desde relações interpessoais, representações 

simbólicas com significados e valores culturais e relações econômicas. Estas 

atividades são desenvolvidas por agricultores familiares que executam a atividade 

como um dos meios para a obtenção de renda fixa ou como complemento da renda 

familiar. Nas comunidades rurais, os agricultores têm a prática do cultivo para o 

sustento de sua família. Quando a produção é superior ao consumo familiar, o 

excedente é comercializado nas feiras locais, tornando uma fonte de renda.   

O cultivo da mandioca é feito na maioria das vezes por populações de baixa 

renda que residem nas comunidades rurais. De acordo com a Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), “este tubérculo pode 

produzir rendimentos razoáveis, usando poucos insumos (ou mesmo nenhum), em 

áreas com solos pobres e chuvas imprevisíveis” (FAO, 2013). 

 Quando os colonizadores chegaram ao Brasil, este tubérculo constituía-se no 

principal produto agrícola indígena. Foi levado pelos portugueses para a África e, de 

lá, se expandiu para outras regiões, devido a sua alta capacidade de adaptação a 

diversos tipos de solos e a climas quentes. A espécie mandioca, adaptou-se e 

desenvolveu-se com técnicas de cultivo naturais e tradicionais sem uso de 

fertilizantes. 
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  Na Região Sudeste do Piauí, antes da chegada dos colonizadores, haviam 

grupos indígenas habitando essas terras, provavelmente cultivando esse tubérculo. 

Trabalhos como o de Oliveira (2004), abordam sobre a presença de grupos indígenas 

como os Acoroá, Jaicó e Gueguê, havendo poucas citações sobre os Timbira, Aroá e 

Tapacuá que também habitaram essas terras”.  

Atualmente, em virtude das demarcações geográficas e políticas, essa Região 

é composta por 66 Municípios que se articula entre si, pelas características 

socioeconômicas seguindo as características de semelhanças. No território Serra da 

Capivara, formado por 18 municípios, a saber: São Raimundo Nonato (cidade polo), 

Bonfim do Piauí, Campo Alegre do Fidalgo, Capitão Gervásio Oliveira, João Costa, 

Lagoa do Barro do Piauí, São João do Piauí, Anísio de Abreu, Coronel José Dias, 

Dom Inocêncio, Caracol, Dirceu Arcoverde, Fartura do Piauí, Guaribas, Jurema, São 

Braz do Piauí, São Lourenço do Piauí e Várzea Branca.  

Nas comunidades em estudo, no que se refere a diversidade do trabalho do 

agricultor familiar, enfocam-se as tradições vivenciadas nas casas de farinha que 

continuam praticando a forma do saber fazer como os seus ancestrais, considerando 

que as práticas cultivares da mandioca se constituem um legado deixado pelos grupos 

indígenas que habitaram as terras do território e se remetem às suas identidades e 

memórias.  Assim, as populações que desenvolvem essa atividade produtiva para a 

própria subsistência em busca de melhores condições sócio econômicas, também o 

fazem firmando nos territórios as suas relações sociais e identitárias.   

O interesse por esse tema, justifica-se pelo fato da farinhada com o 

processamento da mandioca se constituírem um dos meios pelo qual os grupos 

estreitam as relações de amizade, de confiança e de cooperação, formando um rico 

capital social. Contudo, é notório o enfraquecimento dessa prática entre os mais 

jovens, que iludidos com as notícias midiáticas veiculadas pela TV, principalmente, 

preferem sonhar com a vida na cidade, achando que que nesse outro ambiente, as 

oportunidades surgirão, o trabalho será menos penoso e remunerado de forma a 

assegurar-lhes uma vida diferenciada. Na região da pesquisa, o êxodo rural é elevado 

e a sucessão na propriedade aparece comprometida, carecendo de um trabalho 

educativo, que discuta essa realidade e desenvolva sentimento de pertencimento ao 

local de origem, mostrando que as dificuldades existentes, podem se transformar em 

oportunidades geradoras de sustentabilidade. 
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Além desse motivo, a seca também é um fator determinante para o 

decréscimo da atividade. Mesmo sendo a cultura da mandioca resistente ao clima 

seco e demandar de poucos recursos hídricos para a sua produção, a ausência de 

políticas públicas voltadas para a convivência com o semiárido vem resultando no 

desaparecimento dessa prática.  Entende-se por farinhada a reunião entre parentes e 

amigos no período em que nas casas de farinhas os grupos não só estão 

desenvolvendo as atividades de produção e transformação da mandioca em 

alimentos, mas também construindo e reafirmando os seus laços.   

Pensando na continuidade dessa tradição, documentação e registro, bem 

como, no fomento de pesquisas com este tema, é que esse estudo foi feito, apontando 

as fragilidades existentes, mas também as oportunidades a partir dessa prática para 

o desenvolvimento sustentável do território Serra da Capivara.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2 .1 TERRITÓRIO E IDENTIDADES 

 

A partir do ano 2003, com a criação da Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial (SDT), e em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 

foram criados os territórios da cidadania, incorporando a dimensão espacial do 

desenvolvimento rural na perspectiva da sustentabilidade. O então Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, extinto no ano 2006, definiu território como: 

Um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, 
compreendendo cidades e campos, caracterizado por critérios 
multidimensionais, tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a 
cultura, a política e as instituições, e uma população, com grupos 
sociais relativamente distintos, que se relacionam interna e 
externamente por meio de processos específicos, onde se pode 
distinguir um ou mais elementos que indicam identidade e coesão 
social, cultural e territorial. (MDA, 2003, p. 34). 

Partindo desse conceito, a Secretaria de Planejamento do Estado do Piauí, 

através da Lei Complementar Nº 87 de 22/08/2007, estabeleceu o planejamento 

participativo territorial para o desenvolvimento sustentável do Estado do Piauí, 

realizando a divisão territorial de seu Estado, tomando como base aspectos de sua 

geografia política e econômica, a partir do cruzamento de variáveis ambientais, 

sociais, econômicas e político-institucionais (BRASIL, SEPLAN – PI, 2018). 

Dessa forma a divisão territorial do Estado do Piauí, foi feita em três 

macrorregiões: Litoral, Meio Norte e Semiárido, onde se articularam os territórios de 

desenvolvimento e aglomerados de municípios. Ao todo, foram definidos 12 territórios. 

Na macrorregião Semiárido, definiu-se o Território Serra da Capivara, onde 18 

municípios passaram a se articular pelas suas características socioeconômicas no 

referido território. É importante ressaltar que há uma divisão interna dentro do território 

em três aglomerados devido às especificidades entre os municípios.  

Em relação a conceituação de território, Haesbaert (2005, p. 6774), coloca 

que o “território nasce com uma dupla conotação, material e simbólica, pois, 

etimologicamente aparece tão próximo de terra territorium quanto de terreo-territor 

(terror, aterrorizar)”. 

Conforme explica o autor, o território, em qualquer acepção, tem a ver com 

poder, mas não apenas ao tradicional “poder político”. Ele abarca tanto o poder no 
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sentido mais concreto, de dominação, quanto o poder no sentido mais simbólico, de 

apropriação. O autor faz a distinção entre apropriação e dominação (“possessão”, 

“propriedade”), com base na conceituação dada por Lefebvre, como sendo 

apropriação um processo muito mais simbólico, carregado das marcas do “vivido”, do 

valor de uso, e a dominação mais concreta, funcional e vinculado ao valor de troca. 

“Todo território é, ao mesmo tempo e obrigatoriamente, em diferentes 

combinações, funcional e simbólico” (Haesbaert, 2005, p.6776). O território é funcional 

quando dispõe de recursos de estrutura física no caso de abrigos e quanto 

disponibiliza recursos materiais e naturais. E simbólico quando os grupos sociais têm 

uma ligação mais afetiva com o lugar. 

O local onde nascemos e vivemos é a primeira referência que temos de 

território, pois é deste lugar que carregamos nossas histórias costumes e valores. 

Assim, Mireya e Valencia (2013, p. 8), fazem a seguinte definição: 

Os territórios vão além de um espaço geográfico delimitado por regras 
político-administrativas e representam nosso espaço de vida. É um 
espaço construído pelas relações que estabelecemos e a partir das 
quais é possível alcançar nossos objetivos, assim como contribuir com 
os objetivos dos outros. (MIREYA E VALENCIA (2013, p. 8). 

Entende-se que é a partir dessas relações construídas pelo grupo num 

determinado local que estes vão construindo e reafirmando seus espaços de 

representação que aqui denominamos de um território. 

 É na apropriação do lugar de referência que os atores não só estabelecem   

suas identidades sociais como também sua identidade territorial. Entende-se que as 

identidades são múltiplas como bem coloca Bauman (2002): 

As identidades flutuam no ar, algumas de nossas próprias escolhas, 
mas outras infladas e lançadas pelas pessoas a nossa volta, e é 
preciso estar em alerta constante para defender as primeiras em 
relação as últimas. (BAUMAN ,2002, p. 19). 

Para Hall, (2006, p.38) a identidade é formada ao longo do tempo através de 

“processos inconscientes e não algo inato existente na consciência do indivíduo”. Ela 

permanece sempre incompleta e sempre em processo de formação. 

  

2.2 AGRICULTURA FAMILIAR 
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As discussões acerca do conceito de agricultura familiar ou categoria de 

agricultores familiares, vem sendo discutida nos setores sociais envolvendo desde 

academia, o poder público, político e grupos sociais. Ao abordar sobre sua 

conceituação é importante ressaltar que na sua definição há divergências conceituais 

entres os autores que abordam sobre o tema. 

A agricultura familiar foi uma categoria que surgiu mediante a concretização 

de políticas públicas, correspondendo expectativas socialmente construídas. De 

acordo com Neves (2002, p. 136- 135), no campo teórico não foi levado em 

consideração a diversidade múltipla das agriculturas familiares das atividades 

produtivas, das condições de integrações vivenciadas e concebidas por quem as 

sustentam e as reproduz.  

A categoria de agricultores familiares vem ao longo dos anos lutando por 

novas posições sociais na busca de superação das desigualdades e contra a 

precariedade material imposta a sua classe pelo capital econômico. Para Neves: 

A categoria deve ser reconhecida pelos conteúdos atribuídos por 
definições politicamente construídas, alcançadas por negociações de 
interesses e conquistas no termo instituidor do programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar Decreto Nº 1.946 de 28 de 
junho de 1996.  (NEVES ,2002, p 138- 139). 

O termo agricultura familiar para Neves (2002), vai além de um “conceito 

teórico”, mas, sim “descritivo e politicamente classificador de segmentos de 

produtores, solicitado a um projeto de redefinição de suas formas de integração.  

Conforme abordagem da autora: 

A prática dos agricultores ditos ou desejados familiares ou sua 
orientação produtiva têm por referência os significados culturais 
constitutivos da visão de mundo e de código e de símbolos e por eles 
partilhados”. (NEVES, 2002, p. 142). 

No contexto de luta de classes sociais, principalmente em meio ao processo 

de desenvolvimento no setor agrícola no país, a categoria agricultura familiar, “parecia 

ter seu futuro marcado pela eliminação, cedendo lugar às empresas agropecuárias no 

processo de modernização capitalista”. (Schmitz, 2010, p.25). Esta categoria que foi 

denominada de camponês, pequeno agricultor e nos dias atuais, agricultor familiar.  

Conforme Schmitz, (2010, p 25).  Cada denominação está intimamente associada a 

um contexto e ao papel que era relegado a estes atores nos diferentes modelos do 

desenvolvimento da sociedade brasileira. 
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A agricultura familiar é compreendida numa concepção mais ampla, incluindo 

de forma integral atividades como organização de agricultores, produção, 

beneficiamento, comercialização de produtos agrícolas, não agrícolas, turismo, pesca, 

artesanato, conformando o que hoje denomina de novo rural (Schmitz, 2010). 

No Brasil, em meados dos anos 90, o país passou por uma agitação mundial 

no que se refere ao setor agrícola. Este período da década de 90, foi um marco na 

história brasileira, onde as classes sociais conquistaram seus espaços de luta 

perdurando até os dias atuais.  

 São destaque destas conquistas “os atores dos movimentos sociais do 

campo”, conforme aborda Schnaider (2003, p. 100), atores estes liderados pelo 

sindicalismo rural ligado à Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura), Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), o Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto (MSTS) e os movimentos em defesa dos índios, negros e 

das mulheres. 

Conforme a autora, a afirmação da agricultura familiar no cenário social e 

político brasileiro está relacionada à legitimação que o Estado lhe emprestou ao criar, 

em 1996, o Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), 

programa que nasceu com a finalidade de prover crédito agrícola e apoio institucional 

às categorias de pequenos produtores rurais. (Schneider, 2003, p. 100). 

 

2.3  RAÍZES HISTÓRICAS DO CULTIVO DA MANDIOCA 

 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é um tubérculo da família das 

herbáceas e é uma planta brasileira, sendo que a importância econômica de sua 

cultura está em produzir raízes tuberosas e feculentas, nutritivas para o homem e os 

animais apresentando um quantitativo de 25 a 35 % de amido (Edgard S. et al. 1950). 

Ela se constitui em uma cultura importante para a alimentação da população brasileira, 

eleita como a rainha do Brasil por Câmara Cascudo (1967). Este tubérculo foi retratado 

por muitos cronistas como Gabriel de Souza, Gandavo e Pero Magalhães, quando 

chegaram nas terras brasileiras e encontraram grupos indígenas que aqui residiam, 

processando o tubérculo mandioca, produzindo farinhas e beijus, ambos 

indispensáveis na alimentação desses grupos.  
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De acordo com Câmara Cascudo (1967) a difusão da raiz tuberosa da 

mandioca ocorreu: 

(...) graças aos povos de origem tupi, que receberam a 
mesma na Amazônia e distribuíram por todo o litoral estendendo-se 
para as Guianas e Venezuela, alcançou as pequenas e grandes 
Antilhas, Hispaniola futura Haiiti-São Domingos), Jamaica, Cuba, 
subindo até a Flórida e trechos da América Central. Ainda de acordo 
com o autor, o “milho desceu do Norte e a mandioca subiu do Sul”. 
(CASCUDO, 1967, p 97).  

No seu livro A História da Alimentação no Brasil, afirma ele que no século XVI, 

europeus, portugueses e espanhóis, exportaram mais de cem espécies da mandioca, 

sendo umas 80 brasileiras. Esta informação só vem a corroborar com as afirmações 

do autor de que o Brasil foi o berço da mandioca e se constitui em um dos maiores 

produtores mundiais. 

As iguarias feitas do tubérculo mandioca também conquistaram o paladar dos 

portugueses, se tornando alimento indispensável para eles. Era a reserva, a provisão 

e o recurso para o europeu no Brasil. (CASCUDO, 1967, p.95). Afirmou ainda que, 

“diante das suas qualidades alimentares nas terras até então recém descobertas, aos 

olhos dos europeus a mandioca tornou-se um produto valorizado”. 

A mandioca é uma das fontes de calorias na dieta de 500 milhões de pessoas 

e é fundamental na alimentação em países em desenvolvimento. Devido a 

composição de ácido cianídrico (HCH) nas suas raízes as espécies são 

caracterizadas como bravas e mansas (FIALHO, 2011, p. 9). 

As duas variedades acima mencionadas são comestíveis, sendo a mandioca 

mansa popularmente conhecida como macaxeira ou aipim. Na maioria das vezes, é 

consumida pelas pessoas in natura, por apresentar em sua composição quantidades 

menores de ácido. A brava, para ser consumida, deve passar por um processamento 

para eliminar o ácido cianídrico. Esse processo, é feito em unidades de 

processamento de mandioca, que poderá ser em uma indústria ou nas denominadas 

casas de farinhas tradicionais, o foco do estudo desta pesquisa. 

De acordo com Fialho (2011, p. 10), em relação ao cultivo da mandioca, 

crescimento e desenvolvimento o Brasil apresenta um grande potencial. No entanto, 

o autor chama a atenção para a baixa produtividade e falta de qualidade das raízes 

produzidas. Pesquisas e técnicas podem ser desenvolvidas com o objetivo de permitir 

o cultivo do tubérculo em condições adequadas de solo e clima; aumentar a 

produtividade dos cultivares e buscar meios de substituir as variedades usadas 
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(improdutivas locais) pelas melhoradas, minimizando as baixas produtividade e 

qualidade. 

 O autor afirma ainda, que essa variedade não é acessada pelo produtor 

porque a seleção é feita exclusivamente nas estações experimentais, onde o 

conhecimento e demanda dos produtores são desconsiderados, ou pelo fato do 

produtor não se preocupar pelo rendimento de sua lavoura por ser destinada apenas 

para alimentação.  

Há de se considerar que a maioria dos agricultores, não tem acesso às 

informações sobre as espécies melhoradas e que o melhoramento da espécie, mesmo 

sendo desenvolvido por instituições públicas voltadas para o atendimento do 

agricultor, não chega na sua roça. Na maioria das vezes, sendo destinada aos grandes 

proprietários de terras para serem processadas nas indústrias e, posterior exportação 

dos melhores derivados. 

Os centros de pesquisa ou as instituições de assistência técnica ainda limitam 

esta troca de conhecimento com o agricultor. Outro fator limitante ao rendimento das 

produções no setor da cultura da mandioca são as políticas públicas mal distribuídas, 

tema a ser abordado na sequência.  

 A mandioca é um dos alimentos mais consumidos no mundo, destacando - 

se pela sua grande capacidade de adaptação a condições desfavoráveis de clima e 

solo e pela sua variedade de usos, seja para o consumo humano, animal e industrial 

(CONAB, 2017). Na região Nordeste brasileira, a mandioca é uma das principais 

culturas agrícolas.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 

2013 o Brasil ficou em quarto lugar como maior produtor mundial de mandioca, o 

equivalente a 8,3% do total produzido no mundo. A área total plantada com mandioca 

no Brasil, em 2014, foi de 2,3 milhões de hectares, com produção de 21,2 milhões de 

toneladas. Conforme análise mensal da (Conab, 2018), no ano de 2018 o Brasil 

permanece no quarto lugar com produção de 21,08 milhões de toneladas de raiz de 

mandioca. 
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3 OBJETIVOS 

3.1  GERAL 

 

Desenvolver e implementar uma plataforma de registro envolvendo as 

pessoas das comunidades do município de Bonfim do Piauí, de modo que esta 

plataforma possa ser gerida com dados seguindo as categorias de uma casa de 

farinha tradicional. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

● Identificar nas comunidades Lagoa do Mocó, Sabiá, Salina e Vereda do 

Sítio as unidades casas de farinha tradicionais onde é desenvolvido o beneficiamento 

do tubérculo mandioca de forma tradicional; 

● Investigar os processos histórico-sociais da mandiocultura como 

formadora de identidades; 

● Desenvolver um Website para documentar e registrar as casas de 

farinhas tradicionais; 

● Cadastrar no Website as casas de farinhas tradicionais identificadas na 

pesquisa de campo; 

● Criar um protocolo de registro georreferenciado online, inserido no site, 

para cadastro de casas de farinha tradicionais do Município de Bonfim do Piauí  e ou 

do Território Serra da Capivara; 

● Montar um tutorial em vídeo com instruções de uso do aplicativo GPS 

Essentials, para georreferenciamento das casas de farinha; 

● Registrar através de vídeo documentário, o processo de produção de 

farinha artesanal.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Nesta pesquisa, fez-se a escolha da área de estudo, as comunidades Lagoa 

do Mocó, Sabiá, Salina e Vereda do Sítio localizadas na cidade de Bonfim do Piauí, 

Estado do Piauí. Nestas comunidades são desenvolvidas atividades nas casas de 

farinha tradicionais com o processamento das raízes da mandioca.  

A pesquisa foi desenvolvida em quatro etapas: a) coleta de informações com 

pesquisa de campo; b) pesquisa bibliográfica em livros, revistas, jornais, artigos, 

dissertações, teses e documentos históricos, indexados nas bases de dados, 

Periódicos Capes e Scielo, com levantamento de dados acerca da origem, cultivo e 

comercialização da mandioca no Brasil; formação de identidade cultural dos 

agricultores familiares; c) análise e processamento   dos dados;  e d)  a construção 

dos produtos resultantes da pesquisa  website, vídeo documentário; tutorial  de uso 

do GPS Essentials  e adaptação do protocolo de inventário. 

Para o desenvolvimento de algumas etapas da pesquisa, como a confecção 

de material multimídia (imagens e áudio) do documentário e a programação do site 

em linguagem (HTML5, flash, CSS) assim, como a implementação do design do 

website foi necessário incluir um colaborador, o pesquisador e arqueólogo Carlos 

Rocha.  

O projeto atende as exigências do Comitê de Ética e Deontologia em Estudos 

e Pesquisa – CEDEP da UNIVASF, aprovado no dia 05 de março de 2018 e registrado 

sob o Parecer nº 2.524.784. 

 

4.1  A PESQUISA DE CAMPO 

Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, com o uso da técnica da 

história oral, realizada nas comunidades rurais da cidade de Bonfim do Piauí, já 

elencadas anteriormente. O estudo seguiu as seguintes etapas: 

 a) Entrevistas temáticas, in loco, com os agricultores familiares que 

desenvolvem a atividade de cultivo e processamento do tubérculo mandioca; 

b) Registro fotográfico das pessoas e das unidades beneficiadoras da 

mandioca;  
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c) identificação e cadastro por meio de ficha de caracterização das unidades 

produtivas beneficiadoras da mandioca e georreferenciamento com aplicativo GPS 

Essentials. 

Para entender como ocorre a articulação entre agentes, trabalho e o uso da 

cultura material da casa de farinha no processo de transformação da mandioca em 

alimento, foi necessário trabalhar com a metodologia da história oral, que no contexto 

da farinhada é de grande simbolismo. Como ressalta Beaudry, et al, (2007, p. 79) a 

construção da identidade cultural é, primeiramente, um ato público de mediação entre 

o “eu” e o “outro”, ou seja, o eu e o nós. 

De acordo com Delgado (2010) a história oral consiste em um procedimento 

metodológico “que busca pela construção de fontes e documentos registrar, através 

de narrativas induzidas e estimuladas, testemunho, versões e interpretações sobre a 

pesquisa em suas múltiplas dimensões: factuais, temporais, espaciais, conflituosas e 

consensuais”. Para Orser Jr. (1999, p. 45- 46) os dados ou informações coletadas 

pela história oral “são semelhantes aos documentos escritos, tem dados de um 

período histórico que em geral não estão em outras fontes se não na história oral”. 

Para Alberti (2005, p. 18) “é um método de pesquisa que privilegia a realização 

de entrevistas com pessoas que participaram de, ou testemunharam, acontecimentos, 

conjunturas, visões, de mundo, com forma de se aproximar do objeto de estudo”. 

Tomando como base os recursos metodológicos da história oral, nesta pesquisa 

adotou-se o método de entrevistas temáticas, versando sobre o tema casa de farinha 

tradicional, relações sociais e cultural do cultivo da mandioca. Conforme relata 

(ALBERTI,2005, p 37) as entrevistas temáticas “são aquelas que versam 

prioritariamente sobre a participação do entrevistado sobre o tema escolhido”.  

Dessa forma, neste contexto das farinhadas, entende-se a pertinência da 

aplicabilidade desse recurso metodológico, com as pessoas que trabalham ou 

trabalharam no cultivo e processamento da mandioca. Foram entrevistados no 

período de 19 a 25 de junho de 2018, nas comunidades em estudo, quatro mulheres, 

Durcelina Maria (Dú), Maria da Conceição (Didi), Zildene Ferreira (Dena), Maria Hilva 

(Gum), e cinco homens: Anacleto Ferreira, Francisco Ferreira (Chico), Heronildo 

Ribeiro, Elisaldo Ribeiro e João da Costa, todos agricultores familiares que 

desenvolvem as atividades de cultivo da mandioca de forma tradicional.  

Para a identificação e registro utilizou-se a ficha de identificação e 

caracterização, bem como, o registro fotográfico. 
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O método do registro fotográfico, se constitui uma ferramenta de extrema 

importância no registro de pesquisas científicas, em se tratando da utilização do 

método entrevista oral. Conforme abordado por (GUARAN,2012, p. 30) “a fotografia é 

o meio pelo qual o pesquisador encontra o suporte à reflexão apoiada nas evidências 

que a própria imagem apresenta. Entende-se que, nesta pesquisa, a fotografia é um 

dos métodos de grande relevância: o registro e documentação de um bem patrimonial 

tradicional que se encontra em processo de desvalorização de suas técnicas e 

produtos no mercado comercial. 

 

4.2  CONSTRUÇÃO DO WEBSITE 

 

Para a construção da ferramenta website, que visa a divulgação e registro dos 

dados da pesquisa realizada em campo, buscou-se informações em periódicos sobre 

metodologias de apresentação e disposição das informações, de forma que o público 

utilizador possa ter acesso e atender a sua necessidade e interesse do conteúdo 

abordado. Para tanto, escolheu-se a metodologia DADI, que significa definição, 

arquitetura, design e implementação. Toda metodologia de estruturação de website, 

deve buscar a valorização e o incentivo à disponibilização de informações e garantir 

uma maior visibilidade a toda informação online existente internamente (VICENTINI; 

MILECK; 2000). 

O website foi denominado de “Casas de Farinha” e estruturado da seguinte 

forma: 

• Definição   

Foram delineados os objetivos do website: a criação desta plataforma virtual, 

gerenciamento e sua manutenção visa documentar, divulgar e envolver a comunidade 

bonfinense de forma participativa e voluntária na realização do levantamento e registro 

das casas de farinha tradicionais no município, como forma de preservação do 

patrimônio cultural edificado e imaterial. 

Público alvo: Pessoas interessadas na temática casa de farinha, comunidades, 

agricultores familiares, extensionistas, e órgãos públicos.  
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Os conteúdos abordados foram embasados nos resultados obtidos na pesquisa 

de campo, realizada nas comunidades Lagoa do Mocó, Sabiá, Salina e Vereda do 

Sítio, sobre as casas de farinha tradicionais.  

• Arquitetura do website  

Organização das informações: definição e separação dos assuntos principais 

para compor o website. 

• Design 

Definição do tipo e tamanho da fonte usada, definição da cores usadas e 

revisão dos textos. O website apresenta-se com a seguinte estrutura: “início” com 

banners patrimônio cultural, memória e identidade, e a aba “conheça o projeto” e 

seus subitens: o projeto, atuação, objetivos, equipe, parceria e contato. A aba 

“saberes” com o subitem saberes da farinhada, e a aba “a casa de Farinha” e seus 

subitens, o que é?, elementos, memória, e dicionário da farinhada, a aba  “registro” 

é composta pelos subitens: casas cadastradas, cadastre uma casa de farinha e 

privacidade .  

• Implementação  

Hospedagem do conteúdo website “casas de farinha” na plataforma grátis Wix. 

Com URL: https://casasdefarinhatrad.wixsite.com/casasdefarinha e finalização de 

todas as abas de navegação do website e teste de navegação nas interfaces do 

website realizado pela autora, orientadora e pelo pesquisador e arqueólogo Carlos 

Rocha. 

 

4.3  CONSTRUÇÃO DO VÍDEO - DOCUMENTÁRIO 

 

Para a construção do vídeo documentário, solicitou-se a doação de imagens 

em vídeo, feitas pelo projeto de extensão “Casa de Farinha: Considerações Sobre a 

Convivência e Defesa do Patrimônio Rural do Sudeste do Piauí”, coordenado pela 

Professora Dra. Selma Passos Cardoso, que desenvolveu um projeto de pesquisa na 

comunidade Poço de Areia no Município de Bonfim do Piauí, sobre a temática casa 

de farinha.  A coordenadora fez doação das imagens assinando o termo de doação 

para uso nesta pesquisa. Após a concessão de uso, a autora analisou todos os 

arquivos disponibilizados em vídeo e fez uma pré-seleção do material, abordando a 

técnica de colheita e a transformação da raiz mandioca em alimento.  Após a definição 

https://casasdefarinhatrad.wixsite.com/casasdefarinha
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e escolha do conteúdo, foi construído o roteiro narrativo sobre a temática abordada, 

ficando estruturado com os seguintes tópicos: abertura, colheita, transporte, 

raspagem, ceva, prensagem da massa, peneira, torra e armazenamento, apresentado 

no tempo e de acordo com cada cena composta no vídeo. Enquanto a narração do 

roteiro foi realizada com voz da autora.  

 

 4.4  CONSTRUÇÃO DO TUTORIAL DE USO DO APLICATIVO GPS ESSENTIALS

  

O aplicativo GPS Essentials foi testado e usado na pesquisa de campo para o 

georreferenciamento das casas de farinha.  Devido o resultado positivo de precisão e 

pelo seu acesso pelo público ser gratuito, optou-se em elaborar um tutorial de 

configuração e uso desse aplicativo para complemento no cadastro das casas de 

farinha, em associação com o preenchimento do protocolo de registro, o qual solicita 

as coordenadas geográficas de localização da casa de farinha a ser cadastrada.   

Dessa forma, foi feito um roteiro com todos os passos de configuração e coleta 

de dados para uso desta ferramenta de georreferenciamento. O roteiro segue o passo 

a passo de cada etapa em tempo real de uso do aplicativo, sendo que, em nenhuma 

das etapas, foi acelerado o tempo ou omitido os procedimentos para o uso do que foi 

proposto no vídeo.  

 

4.5  ADAPTAÇÃO DO PROTOCOLO DE INVENTÁRIO PARA VERSÃO ONLINE 

 

Na pesquisa idealizou-se um protocolo de levantamento de dados para 

pesquisa de campo disponível no Apêndice-B, contendo informações que 

caracterizam uma casa de farinha com características tradicionais. Com base neste 

protocolo, foi possível identificar os objetos e informações da casa de farinha, gerando 

dados que farão parte dos resultados desta pesquisa. 

Como o website foi estruturado de forma que seja possível as pessoas 

realizarem o cadastro de uma casa de farinha, fez-se necessário a adaptação deste 

protocolo para o formato online nos formulários do google. Para tanto, buscou-se 

dentre estes formulários, um que atendesse aos requisitos de coleta de informações 
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online, de fácil manuseio e com suporte de inserção de dados com requisitos 

obrigatórios e com opção de múltipla escolha, bem como possibilitando a inserção de 

imagens, vídeos e áudios, sobre a casa de farinha inventariada.  O formulário pode 

ser acessado na aba “registro” subitem, cadastre uma casa de farinha “protocolo” e 

no link: https://casasdefarinhatrad.wixsite.com/casasdefarinha/prorocolo-de-

inventario, bem como no apresentado no Apêndice C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://casasdefarinhatrad.wixsite.com/casasdefarinha/prorocolo-de-inventario
https://casasdefarinhatrad.wixsite.com/casasdefarinha/prorocolo-de-inventario
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No estudo e registro das unidades processadoras do tubérculo mandioca, as 

casas de farinha tradicionais, em comunidades rurais da cidade de Bonfim do Piauí, 

no Estado do Piauí, ocorreram de forma a assegurar o objetivo proposto que era o 

resgate da tradição oral dessa prática cultural. Observou-se nas comunidades 

pesquisadas, que as casas de farinha podem ser denominadas como um lugar onde 

há beneficiamentos das raízes da mandioca, bem como local onde ocorrem as 

relações sociais.  

Sua estrutura construtiva é de pequeno porte, edificadas em comunidades 

rurais, onde se desenvolvem as atividades de sistema produtivo agrícola na forma 

artesanal e familiar. Estas unidades não são apenas local de trabalho, mas, um elo 

familiar de reafirmação dos laços étnicos. 

Nas denominadas farinhadas, não se reúnem apenas os membros da família 

proprietária da unidade de processamento, ou, a família do produtor que está 

processando as raízes. Trata-se de lugar onde há o encontro com outros parentes, 

vizinhos e compadres, que juntos, vão delineando “os causos”, histórias de tempos 

memoráveis, cujos temas estão e transcendem a fabricação da farinha. 

Ao cultivar e processar as raízes de mandioca nas farinhadas, acontece entre 

as famílias as “práticas de ajuda mútua, amparadas em laços consanguíneos e de 

compadrio e na parceria entre vizinhos”, SILVA (2008). Essas relações de trocas, vão 

desde o plantio e coleta nas roças, e o processamento do tubérculo na casa de farinha.  

Conforme aborda Nogueira (2006, p. 14.) ao relatar sobre o espaço da casa de farinha: 

Esses espaços coletivos de trabalho e sociabilidade podem ser bem 
simples, despojados, inteiramente abertos, com equipamentos 
artesanais sobre um espaço de chão batido, abrigados por um teto 
tecido com fibras vegetais, como a maior parte das casas de farinha 
encontradas no Norte e Nordeste, nas quais ainda se observa a 
presença das tradições indígenas, (NOGUEIRA, 2006, p.14). 

As tradições, com o cultivo e processamento da mandioca e suas técnicas 

foram perpetuadas pelos farinheiros desde a manutenção das edificações das casas 

de farinha, até o processamento do tubérculo, para transformá-lo na diversidade de 

alimentos que compõe a culinária brasileira feita da mandioca. 

As casas de farinha da região em estudo mantêm a tradição nas suas 

construções arquitetônicas, preservando as características do período colonial, assim 
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configurando-se numa unidade denominada casa, feita com materiais locais. Sua 

estrutura é feita de tijolos ou forquilhas, com uma única parede para sustentar toda a 

estrutura. Seu ambiente sendo aberto nas laterais, proporciona uma boa ventilação e, 

a cobertura feita de materiais artesanais e o chão com piso batido ou cimento grosso, 

características arquitetônicas de tradição rural. 

 A Casa de Farinha Tradicional, transcende o cultivo, produção e geração de 

renda. O seu conjunto como um todo, arquitetura, cultura material e imaterial, se 

constitui num patrimônio para seus mestres de oficio e gerações futuras. Entende-se, 

como patrimônio, o conjunto de manifestações ou objetos nascidos pela produção 

humana que uma sociedade recebeu como herança histórica e que constitui 

elementos significativos de sua identidade como povo (VASCONCELOS P. JUNIOR, 

2018). 

A pesquisa de campo foi realizada nas comunidades selecionadas que foram 

documentadas e registradas, utilizando-se o registro fotográfico e a caracterização na 

ficha de identificação, abordando os elementos culturais materiais e a estrutura 

construtiva arquitetônica. Também foi realizado o georreferenciamento com GPS de 

todas as unidades. Nas comunidades georreferenciadas foram entrevistadas nove (9) 

pessoas, sendo que quatro destas não possuem casas de farinha, mas trabalham com 

o cultivo da mandioca, desenvolvendo esta atividade na casa de farinha de vizinhos.   

Após a identificação, caracterização, processamento e análise dos dados 

obtidos durante a pesquisa foram construídas as ferramentas de registro e divulgação 

destes saberes patrimoniais e culturais, para que o público interessado e adepto da 

temática possa ter acesso às informações de forma clara, sobre os saberes de 

produção da mandioca nas casas de farinha tradicionais. Nesta pesquisa foi 

desenvolvido um Website intitulado “Casas de Farinha” onde abordou-se a história 

das casas de farinha das regiões estudadas. Foi confeccionado um vídeo 

documentário “Saberes da Farinhada” registrando o “saber fazer”, princípios do 

processo de fabricação de alguns alimentos através da raiz da mandioca. Outra 

ferramenta adaptada para dar continuidade ao registro do patrimônio casa de farinha 

foi a ficha de cadastro das unidades denominada de “Protocolo de Inventário” e para 

auxilio no cadastro confeccionou-se um “tutorial” de uso do “Aplicativo GPS 

Essentials” para a geolocalização da casa cadastrada.  
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5. 1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ 

O Município de Bonfim do Piauí pertence ao Estado do Piauí, localizado no 

Sudeste da Região Nordeste (Figura 1). Situado nas coordenadas geográficas: 

Latitude: 9° 9' 59'' Sul, Longitude: 42° 52' 27'' Oeste. Possui uma área territorial com 

289,2 km² e densidade demográfica de 18.65 hab/km2. Sua população está estimada 

em 5.393 habitantes (IBGE, 2018).  

Figura 1 – Localização do Município de Bonfim no Estado do Piauí 

Fonte: IBGE/2010/2015, ilustração técnica e adaptação por Carlos Rocha, 2018. 

O processo de colonização da região Nordeste, especificamente a do Estado 

do Piauí, ocorreu em “meados do século XVII, entre os anos de 1662 e 1663” (Costa 

1909, apud Filho, 1974). Quanto ao mérito de colonizador destas terras, não se sabe 

ao certo a quem lhes conceder. A literatura mais usada aponta como sendo Martin 

Afonso Mafrense.  

No entanto, no livro Cronologia Histórica do Estado do Piauí, revisada e 

comentada por A. Tito Filho em 1974, aponta ele que nos escritos de Gabriel Soares, 
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uma das primeiras expedições no litoral do Piauí, foi feita por Nicolau Resende, nos 

anos de 1571, nada mais sendo documentado por outros cronistas, ou mesmo 

Gabriel, em relação aos feitos de Nicolau Resende.  

Uma carta de Sesmaria concedida pelo Governador de Pernambuco Francisco 

de Castro Moraes, em 03 de janeiro de 1705, é uma das evidências de que o 

merecedor deste mérito seja o bandeirista Domingos Jorge Velho. 

Pela qual fez doação de umas terras às margens dos rios Poti e 
Parnaíba, no Piauí, a dona Jerônima Cardim Fróis, viúva do mestre-
de campo Domingos Jorge Velho, e alguns oficiais do terço que o 
mesmo organizara e ali estacionava, os quais, no requerimento que 
dirigiram ao referido governador, declaram que Domingos Jorge 
marchou do Piauí para a guerra dos Palmares em 1687, com a sua 
gente, deixando todas as fazendas e lavouras situadas nas margens 
dos rios Poti e Parnaíba, onde tiveram seus domicílios vinte e quatro 
ou vinte e cinco anos.  (Costa 1909, apud Filho, 1974, p.35).   

A partir da historiografia é compreensível que Domingos Jorge e Domingos 

Afonso Mafrense fizeram parte da construção da história do Piauí, conforme abordado 

por Costa (1909, Apud Filho, 1974) sendo que a entrada de Domingos Jorge, se 

prende ao movimento dos “bandeirantes paulistas e a de Domingos Afonso Mafrense, 

no período do ciclo dos criadores de gado” que acontece posteriormente. 

 Claudete Dias (1995, p. 20) relata que no processo de divisão das terras após 

as expedições colonizadoras “as terras entre o Gurgueia e o Canindé ficaram com 

Dias D’Ávila e Domingos Sertão e as do Canindé ao Poti com Domingos Jorge Velho”. 

Domingos Afonso Mafrense, criador de gado no Vale do São Francisco, se 

desloca rumo ao Piauí a procura de terras férteis e se instala nas margens do Rio 

Piauí, no local denominado Fazenda Conceição, atualmente povoado Conceição I e 

II, situado a três quilômetros da atual cidade de Bonfim do Piauí. 

É importante enfatizar que quando os colonizadores europeus, portugueses e 

holandeses, aportaram nas terras brasileiras “os povos indígenas já viviam de modo 

nômade, de caça, pesca e colheita e cultivando algumas espécies tuberosas como o 

inhame” (CASCUDO, 1967, p.100), hoje mais conhecida como a mandioca. É valido 

lembrar, que foram cultivadas as espécies tuberosas inhame e a mandioca, sendo o 

cultivo da mandioca a mais relatada pelos cronistas.  

Não foi diferente na região, hoje conhecida como a cidade de São Raimundo 

Nonato do Piauí, a qual Bonfim do Piauí, fazia parte como uma comunidade. 

Pesquisas feitas em sítios arqueológicos, realizadas pela pesquisadora Niéde Guidon, 
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apontam uma ocupação humana para a região de 50 mil anos A.P, (antes do presente) 

datadas pelo método do carbono14, (FUMDHAM, 2016).  Contudo, entende-se que 

os grupos indígenas que ocuparam as terras que hoje são consideradas patrimônio 

da humanidade, também desenvolviam a atividade de cultivo com a mandioca. A 

exemplo dessa antiguidade de cultivo, são os sítios arqueológicos que apresentam 

vestígios de ocupação humana e do trabalho com a raiz tuberosa mandioca. 

Conforme relata (SULLASSI et al, 2016, pag.195), “a ocupação de sítios 

arqueológicos principalmente por grupos maniçobeiros, ocorreu desde 1897 até 

1913”. Ainda sobre a ocupação desses locais (OLIVEIRA, 2014) afirma-se que, além 

de residências havia pequenos depósitos para armazenar a maniçoba e fornos de 

farinha que ficavam a poucos metros da casa.  

De acordo com (SULLASSI et al, 2016, pag. 201- 202),na área do parque 

Nacional Serra da Capivara, foram identificados nos sítios arqueológicos históricos 

ocupados por maniçobeiros no final do século XIX e início do século XX, estruturas 

construtivas de fornos de farinha nos Sítio da Ema do Brás II,  Toca do Forno da Serra 

Branca, Toca do João Sabino, Toca do Mulungu I, Toca do Mulungu II, Toca do Zé 

Paes, Toca do Salustiano, dados que ratificam o cultivo da mandioca como sendo 

uma prática cultural, passada de pais para filhos ao longo dos anos entre os grupos.  

No que se refere a ocupação dessas terras piauienses, região da pesquisa, 

Domingos Afonso Mafrense, com sua estada na região, construiu a Fazenda 

Conceição, que nos dias atuais é lembrada pelos bonfinenses através dos relatos 

orais da existência de um “sobrado”, conhecido como “Sobrado Conceição”, localizado 

no referido Município, na comunidade denominada Conceição. A fazenda foi o marco 

inicial para a formação do atual município.  

Em relação ao mencionado “sobrado”, enquanto construção arquitetônica 

edificada de sobrado, pesquisas arqueológicas de prospecções de superfície e de 

sub-superfície feitas por pesquisadores da Fundação Museu do Homem Americano 

(FUMDHAM) docentes (arqueólogos) e discentes da Universidade Federal do Vale 

São Francisco (UNIVASF) não identificaram vestígios de edificações que pertencesse 

a um sobrado (FUMDHAM, 2017), no entanto, foram evidenciados vestígios de 

ocupações humanas do final do século XVIII e meados do século XIX, com 

construções de habitações de pequeno porte da arquitetura vernácula nos moldes 

técnicos tradicionais de taipa de mão característica da região Nordeste e do município 
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em questão. Com a morte de Domingos Afonso, a fazenda foi doada para os jesuítas 

(FUMDHAM, 2017). 

 O Município de Bonfim do Piauí foi institucionalizado pela Lei Estadual nº 4.477 

de 29 de abril de 1992 que trata sobre as alterações no quadro territorial administrativo 

do Piauí, instituindo sua sede no povoado Bonfim, e o desmembrando do município 

de São Raimundo Nonato, conforme consta em seu inciso IV e alíneas a b, c, d e § 4. 

A partir do dia 01 de janeiro de 1993, o povoado passou a responder oficialmente 

como um município, conforme rege o artigo 3º da referida lei, após a posse de prefeito, 

vice-Prefeito e vereadores Municipais. 

A cidade de Bonfim do Piauí recebeu esse nome em comemoração aos festejos 

do Senhor do Bonfim, imagem de veneração da religião católica trazida pelo casal 

Deoclides Alves de Barros e Dona Ana Ribeiro. Em meados de 1913 e 1914 a 

construção do açude motivou a vinda de moradores de outras regiões para suas 

margens, formando assim os primeiros núcleos populacionais nas áreas rurais (IBGE, 

2018). 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano 

de 2015, a educação na cidade de Bonfim do Piauí, da rede pública Municipal e 

Estadual se estabelecia em ensino básico e médio. Desta forma a rede municipal 

administrando as séries iniciais básicas ao ensino fundamental; pré-escolar, ensino 

fundamental e a rede Estadual administrando o ensino médio. 

Bonfim do Piauí é uma cidade de características rurais, cuja renda familiar da 

maioria das pessoas vem da produção agrícola e pecuária, com cultivos permanentes 

e temporários a exemplo da mandioca, feijão, milho mamona e caju, entre outros 

derivados. A pecuária do município é constituída pela criação de bovino, caprino, 

equino, suíno, aves, asinino e muar.  

A maioria da população residente nas comunidades rurais e vivem da 

agricultura de subsistência, sendo a mandioca, prioritária. A cidade de Bonfim do Piauí 

no ano de 2016, plantou 280 hectares de mandioca (IBGE - Produção Agrícola 

Municipal, 2018). 

5.2 AS COMUNIDADES RURAIS 
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A escolha das comunidades para amostra da pesquisa decorreu da existência 

de casas de farinha tradicionais. O reconhecimento prévio das áreas foi feito com o 

uso do aplicativo GPS Essentials que permitiu a localização em coordenadas 

geográficas de latitude e longitude, conforme ilustrado no mapa apresentado na Figura 

2. 

Figura 2 – Localização das comunidades no Município de Bonfim do Piauí 

Fonte: IBGE, 2010/2015 ilustração técnica adaptada por Carlos Rocha, 2018. 

5.2.1 Comunidade Lagoa do Mocó 

De acordo com relato oral, em entrevista concedida em 23 de junho de 2018 

pela senhora Durcelina Maria Ferreira, os primeiros moradores, segundo seus pais, 

foram o casal “Ana Celistina de Lacerda e Honório José da Costa, já falecidos”. 

(FERREIRA, Durcelina Maria, 2018).  Do casal, nasceram quatro filhos, dentre eles o 

senhor José Honório, que permaneceu residindo na comunidade juntamente com 

seus pais, ali casando e formando família. Ele foi um dos responsáveis pela 

manutenção dessa tradição. 
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Durcelina Maria, relata que a geração atual da comunidade, conhece o senhor 

José Honório como o morador mais antigo. Diz ela: 

Aqui na comunidade conhecemos como morador mais velho o 
paizinho Zé Honório, porque não conhecemos nossos bisavôs. O 
paizinho era o pai de minha mãe Maria Laurineza Cristina, já falecida. 
O velhinho nasceu em 1 e morreu em 95. (Um (1) refere -se ao ano de 
1901 e 95 ao ano de 1995) grifo nosso. Ele era vaqueiro aqui no 
povoado (FERREIRA, Durcelina Maria, 2018). 

Com base nos relatos orais de dona Durcelina Maria de Jesus a comunidade 

Lagoa do Mocó, iniciou seu processo de formação há mais de 118 anos, sendo que a 

maioria dos moradores da geração atual é descendente da família de senhor Honório 

José. 

No que se refere a população da comunidade, o senhor Anacleto Caetano dos 

Santos, em entrevista concedida em 19 de junho de 2018, conta que na comunidade 

Lagoa do Mocó, “tem aproximadamente 100 residências familiares, das quais moram 

uma média de 2 a 4 pessoas em cada residência e afirma que antes as residências 

eram poucas, mas os jovens foram construindo suas casas próximas às casas de seus 

pais”.  

A comunidade começa a aumentar seu núcleo populacional e surgem novos 

atores conforme relatos orais dos entrevistados Anacleto Caetano; Zildene da Costa; 

João da Costa, no período de 19 a 25 de junho de 2018. Os mesmos abordaram em 

seus relatos os nomes dos senhores Honorato do Santos; Sebastião Ferreira, Aniceto 

Ferreira, Teodoro Pereira de Lacerda, que são posteriores à geração do senhor José 

Honório. Todos foram moradores na comunidade, e juntamente com suas esposas, 

formaram famílias e trabalharam em maior escala produtiva com a mandioca. Na 

época a mandioca se constituía na principal fonte de alimento e renda.  

Em relação ao cultivo e produção da mandioca e a sua continuidade para as 

gerações futuras, não se sabe ao certo, visto que, as plantações diminuíram e as 

casas de farinha em sua maioria estão desativadas por falta da produção da mandioca 

que está escassa. Fato afirmado na fala do senhor João da Costa, morador da 

comunidade “aqui os mais velhos era que trabalhavam com mandioca, hoje os mais 

novos não querem mais, plantam só um pouquinho para dar de comer os filhos e os 

bichinhos” (refere-se aos animais). 

Assim, entende-se que, quando o senhor João da Costa, diz que as pessoas 

“mais novas não querem mais plantar” pode ser justificado pela ausência de chuva; 
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falta de incentivo governamental; pouca mão de obra na família, em virtude da 

preferência pela vida na cidade, em busca de oportunidades. 

 Todos os entrevistados da comunidade fizeram referência ao senhor José 

Honório como sendo, um dos primeiros moradores e o primeiro a construir uma casa 

de farinha, onde os demais podiam fazer suas produções de mandioca.  Embora não 

havendo documentos escritos sobre a comunidade, a história oral é a primeira fonte 

para o registro da história da comunidade, tendo sido identificadas três casas de 

farinha, duas em bom estado de conservação, com todos os objetos que compõe o 

conjunto de preparo para o beneficiamento da farinha e a terceira unidade, em 

processo de deterioração, onde identificou-se as cochas de processamento e o forno 

de farinha em bom estado.  

As unidades identificadas possuem características tradicionais, tendo como 

base as informações orais dadas pelos seus proprietários, que relatam as suas 

técnicas de produção, beneficiamento e aproveitamento dos produtos, tanto da raiz, 

como as técnicas de utilização na construção arquitetônica destas unidades.  

 Em relação a documentação e registro, foram identificadas e caracterizadas 

as unidades, pelos nomes de seus proprietários, como são conhecidos na 

comunidade, a saber: casa do Lapinha, localizada na coordenada latitude -9° 12’ 

01.0”, longitude -42° 52’ 20.8433”, construída em 1998, apresentada na Figura 3; casa 

da Dona Dú, localizada na coordenada latitude -9° 12’ 15.1”, longitude -42° 51’ 

50.8430”, e construída em 1996, observada na Figura 4; ambas tiveram produções no 

ano 2015. Casa de dona Té, localizada na coordenada latitude -9° 12’ 46.4” Longitude 

-42° 52’ 03.5442”. Construída em 2000 e que se encontra desativada desde o ano de

2013, tendo ainda as cochas e o forno, ilustrado na Figura 5. 
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Figura 3 – Vista da casa de farinha (Lapinha) 

Fonte: Acervo autora, (2018). 

Figura 4 – Vista da casa de farinha (Dú) 

 Fonte: Acervo autora, (2018). 

Figura 5 – Forno identificado na casa de 
dona (Té) 

Fonte: Acervo autora, (2018). 

5.2.2 Comunidade Sabiá 

A comunidade Sabiá apresenta um núcleo populacional maior que as demais, 

no entanto com as mesmas peculiaridades das demais comunidades. Seus 

moradores vivem da agricultura familiar, muitas mulheres são sacoleiras, 

comerciantes e têm acesso a uma outra fonte de renda fixa, muito comum na 

Comunidade Rural que é a aposentadoria. Quanto à estrutura organizacional, a 

comunidade é atendida com energia elétrica, poço artesiano. Anteriormente 

funcionava uma escola de nível fundamental, mas encontra-se desativada. As casas 

têm cisternas para o abastecimento de água potável.   

Tendo como base a história oral, um dos primeiros moradores que ali residiram 

foi o senhor Sabino Paulo dos Santos, há aproximadamente 100 anos. Na 
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comunidade, não foi possível realizar entrevistas com os moradores proprietários das 

casas de farinha, no entanto houve autorização para fazer o registro de suas unidades. 

Foram identificadas duas casas de farinha com as mesmas características das 

demais, tanto na forma de cultivo, como na construção da unidade e dos objetos que 

as caracterizam. As casas registradas foram de Dona Filomena, reformada em 1967, 

conforme consta gravada no reboco de sua construção e encontra-se em bom estado 

de conservação. Nos últimos anos não houve colheita de mandioca e está localizada 

na coordenada geográfica latitude -9° 11’ 43.3”, longitude -42° 53’ 15.5436”, 

apresentada na Figura 6. A segunda casa identificada foi a do senhor Raimundo, 

conhecido como Raimundo do Zezão, situada na coordenada geográfica latitude -9° 

13’14.9” e longitude -42° 53’ 17.1438”. A casa foi construída no ano de 1998, 

apresenta bom estado de conservação em sua estrutura, conforme apresentado na 

Figura 7 e nos últimos anos não foi cultivado mandioca. 

Figura 6 – Vista da casa de farinha 
(Filomena) 

 Fonte: Acervo autora, (2018). 

Figura 7 – Vista da casa de farinha 
(Raimundo Zezão) 

Fonte: Acervo autora, (2018). 

5.2.3  Comunidade Salina 

Na Comunidade Salina não foi possível realizar entrevista com os proprietários, 

mas os mesmos autorizaram registrar suas unidades. Nesta comunidade os 

moradores apresentam laços de parentescos consanguíneos, tendo sido identificadas 

um total de 11 residências familiares que produz a farinha exclusivamente para 

consumo próprio. Em conversa sem gravação com a senhora Maria do Carmo, 

conhecida como dona Lilita, em 23 de junho de 2018, foi possível aproximar uma data 
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de mais de 100 anos para a formação da comunidade, sendo ela e o senhor Venâncio 

Ferreira, os moradores vivos mais antigos. A comunidade é atendida por energia 

elétrica, cisternas, poço artesiano e mercadinho e a renda das famílias provêm da 

agricultura familiar e das aposentadorias. 

Em relação às casas de farinha, foram identificadas duas, sendo que a de dona 

Lilita, apresentada na Figura 8, foi registrada com a localização latitude -9° 12’ 08.9”, 

longitude -42° 51’ 11.8419” e construída no ano de 1968, com última produção no ano 

de 2014. A segunda casa é a do senhor Venâncio Ferreira, com registro nas 

coordenadas latitude -9° 12’ 10.7”, longitude -42’ 51 10.5421”, construída em 1960. 

De acordo com o proprietário, a mesma passou por várias reformas e funcionou 

durante uns 50 anos, sendo que nos últimos oito (8) anos foi desativada, entrando em 

ruína, conforme apresentado na Figura 9. 

Figura 8 – Vista da casa de farinha (Lilita) 

  Fonte: Acervo autora, (2018). 

Figura 9 – Cocha de recepção da massa 
casa (Venâncio) 

 Fonte: Acervo autora, (2018). 

5.2.4  Comunidade Vereda do Sítio 

A Comunidade Vereda do Sítio, conforme divisão territorial do município, é 

considerada como uma única comunidade. Na pesquisa, através da metodologia da 

história oral, foi possível identificar uma divisão territorial nominal pelos seus 

moradores. 

Uma das casas de farinha identificada e cadastrada, está localizada no núcleo 

populacional conhecido como Manos, devido neste local fixar residência um grupo de 

quatro irmãos que construíram suas casas próximas à casa de seu pai, o senhor 

Gustavo Soares. 
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 De acordo com Eronildo Ribeiro, em entrevista concedida em 20 de junho de 

2018, o senhor “Manoel José Soares, filho de Gustavo, também construiu sua 

residência na comunidade e os filhos também fizeram a mesma coisa. Os novos 

descendentes também estão construindo suas casas na comunidade e trabalhando 

coletivamente nas roças com plantações”.  

A história oral aponta para 100 anos de edificação do povoado, onde moram os 

irmãos. O senhor Gustavo, avô dos irmãos, foi o primeiro morador da comunidade, 

atualmente formado por um total de 13 residências, com energia elétrica e 

abastecimento de água por cisternas e poço artesiano. Nesse povoado foi identificada 

uma casa de farinha construída em 1968, uma herança de família, que está desativada 

desde de 2013. Sua estrutura apresenta rachadura e os demais objetos não foram 

identificados. A sua localização geográfica está nas coordenadas latitude -9° 11’ 09.1”, 

longitude -42° 52’ 28.5417”, figura 10. 

Há dois quilômetros de distância está localizado um outro núcleo populacional, 

povoado também conhecido como Vereda do Sítio, onde reside a família de Dona 

Maria Hilva e dona Zilda, irmã dos Manos. Neste núcleo tem aproximadamente quinze 

famílias, todas do mesmo núcleo familiar, morando próximas umas das outras.  

Quanto ao registro, foram identificadas duas casas de farinha, uma de dona Maria 

Hilva, conhecida como (Gum), localizada na coordenada geográfica latitude -9° 11’ 

43.3”, longitude -42° 53’ 15.5436”, construída no ano de 2007, para uso em família, 

apresentando bom estado de conservação, tendo ocorrido o último processamento da 

mandioca no ano de 2014 - Figura11. A segunda casa registrada é a de dona Zilda 

Ferreira, construída no ano de 1991, em bom estado de conservação e que tem 

previsão de produção para o ano em curso. Está registrada nas coordenadas -9° 11’ 

48.6”, longitude -42° 53’ 21.9446”, figura 12. 



41 

Figura 10 – Vista da casa de farinha 
(Manos) 

Fonte: Acervo autora, (2018).

Figura 11 – Vista da casa de farinha (Zilda) 

Fonte: Acervo autora, (2018).

Figura 12 – Vista da casa de farinha (Gum) 

 Fonte: Acervo autora, (2018). 

5.3 CONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO WEBSITE 

A construção do website teve início no final do mês de junho e término no início 

de outubro de 2018, após a finalização da pesquisa de campo e análise dos dados 

obtidos. O website foi idealizado com o intuito de registrar, divulgar e partilhar 

informações sobre a cultura das casas de farinha tradicionais da região de Bonfim do 

Piauí, na compreensão de que os saberes e técnicas desenvolvidas a partir do cultivo 

da mandioca pelos seus mestres, constituem-se um patrimônio cultural. 

Nos últimos anos a rede de internet tornou-se um meio de comunicação rápido 

e tem ganhado espaço dentre as várias classes sociais. A partir da utilização desta 

ferramenta que as pessoas compartilham e buscam conhecimentos sobre os mais 

diversos temas. A Internet vem sendo cada vez mais utilizada, possibilitando a 
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população a facilidade e o acesso rápido à informação e tornando-se um canal de 

disseminação do conhecimento (Martinelli, et al. 2017). 

É devido ao amplo acesso e o alcance que a internet possibilita aos seus 

diversos público e usuários que foi pensado no desenvolvimento do website ‘Casas 

de Farinha”, contemplando as informações obtidas na pesquisa. Dessa forma, 

registrou-se na plataforma, compartilhando os saberes e conhecimentos construídos 

pelas farinheiras e farinheiros das comunidades de Bonfim do Piauí.  

Para a construção do website, foram pesquisadas plataformas que permitissem 

o desenvolvimento gratuito e que estes fossem autoexplicativas. Dentre as

plataformas identificadas foi escolhida para hospedagem o website wix.com, a qual 

atendia os pré-requisitos para a construção do “website Casas de Farinha”.  A 

plataforma wix.com, foi de extrema importância para a hospedagem do site, tendo em 

vista que ela se constitui em uma ferramenta de fácil manuseio, além de possuir um 

layout semi pronto, possibilitando a inserção de linguagens de programação diversa e 

autoral, que foram fundamentais para a construção de algumas ferramentas de 

acesso a conteúdo dentro do site. Na construção do website, seguiu-se a mesma 

padronização em relação as cores no menu, na fonte do texto, tamanho e layout, 

deixando os em tons de cinza.  

A página inicial apresenta-se com layout o “corpo/imagem” do site, constituindo-

se em convite atrativo para o público utilizador. Sua estética foi pensada para 

despertar no público o interesse na temática abordada. Nesta página encontra-se no 

menu superior fixo cinco itens, ou seja, os “botões” principais de acesso aos conteúdos 

no website. 

 Sendo estes “Início”, “Conheça o projeto” “Saberes”, A casa de Farinha”, 

“Registros”.  Ainda na aba início colocou-se abas estáticas com textos e imagens que 

se associam e sintetizam a temática abordada no site, tais como: “Patrimônio Cultural”, 

“Memória” e “Identidades”.  No rodapé da página inicial consta os links das instituições 

UNIVASF, CAPES, Programa PPGExR e um contador de visitantes. Na página 

definida como “Conheça o Projeto” as abas apresentam em suas subpáginas de 

informações o seguinte: o projeto, atuação, objetivos, equipe, parceria e contato, 

contendo informações sobre a pesquisa, bem como, as pessoas que contribuíram no 

desenvolvimento deste trabalho e o contato da autora, apresentação do website, 

conforme Figura 13. 
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Figura 13 – Apresentação da página inicial do website 

Fonte: Elaborado pela autora, (2018). 

Nas abas seguintes foram abordados os resultados obtidos na pesquisa. Na 

aba “Saberes” foi hospedado o vídeo documentário, abordando as técnicas culturais 

do cultivo e o passo a passo do processamento e transformação da raiz mandioca em 

alimentos – Figura 14. A ferramenta oferecida pelo site gratuitamente de 

armazenamento de vídeo do wix.com não permitiu a hospedagem do vídeo no seu 

servidor, portanto, para manter a gratuidade o vídeo foi hospedado no youtube, mas, 

com acesso obtido através do site e diretamente no youtube.  
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Figura 14 – Ilustração da aba "Saberes" 

Fonte: Elaborado pela autora, (2018). 

Na aba “a casa de Farinha” estruturou-se com os subitens “O que é?, 

elementos, memória, e dicionário da farinhada”. Dentre estes subitens, no primeiro 

deles, “O que é?”, abordou-se uma síntese intitulada “A casa de farinha no Sertão 

Nordestino,” apresentando a casa de farinha como espaço de relações sociais, de 

memória, práticas culturais, saberes, local de processamento da raiz mandioca e 

extensão da casa familiar.  

Quanto ao subitem “elementos” foram apresentados os principais elementos 

que compõem a cultura material da casa de farinha. Realizou-se a descrição e a 

função que cada um desempenha no auxílio da produção e processamento das raízes 

da mandioca. 

O subitem “memórias” foi disponibilizado para postagens de recordações de 

momentos e práticas na casa de farinha, para onde as pessoas podem enviar suas 

memórias através da aba contato, nos formatos texto e ou vídeo. Posteriormente, este 

material será analisado para divulgação no site. Nesta aba foram disponibilizadas 

falas memoráveis dos entrevistados na pesquisa por meio de um mini vídeo e 
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acoplado um texto síntese, confeccionado pela autora, onde a farinhada é tema 

central e também o papel exercido pelos seus atores no processo de produção. 

O subitem “dicionário da farinhada” foi estruturado para apresentar alguns 

objetos e termos que fazem parte do contexto da casa de farinha e produção. Muitas 

vezes estes são apresentados em etapas ou momentos específicos e podem passar 

despercebido para os que não estão envolvidos na farinhada, disponibilizado na 

Figura15. 

Figura 15 – Ilustração da aba "A Casa de Farinha" 

Fonte: Elaborado pela autora, (2018). 

A aba “Registro” foi desenvolvida para apresentar as casas de farinha 

estudadas nas comunidades durante a pesquisa. Seus subitens são: “casas 

cadastradas”, “cadastre uma casa de farinha” e “galeria”. No primeiro subitem “casas 

cadastradas“ foi apresentado uma síntese do local e metodologia de desenvolvimento 

da pesquisa. Para melhor navegação e localização das comunidades usou-se um 

mapa interativo da cidade de Bonfim do Piauí, que foi adaptado por Carlos Rocha 

(2018). No mapa, consta os pontos de localização do município e das comunidades 
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Lagoa do Mocó, Sábia, Salina e Vereda do Sitio, conforme Figura 16. Ao clicar em um 

dos pontos, o usuário será direcionado para uma subpágina, onde irá constar a casa 

de farinha cadastrada, com fotos e informações sobre a unidade. Estas foram   

apresentadas em um layout no formato de livro. O layout foi usado para as dez (10) 

unidades registradas.  

Figura 16 – Ilustração da "Aba Registros" 

Fonte: Elaborado pela autora, (2018). 

O subitem “cadastre uma casa de farinha” foi desenvolvido para possibilitar que 

as pessoas, tanto das comunidades do município assim como de outro município do 

território Serra da Capivara, que não foram contempladas na pesquisa, possa 

documentar e registrar uma casa de farinha. Nesta aba contém instruções de como 

realizar o cadastro de uma casa de farinha. Para possibilitar ao participante um bom 

desempenho no cadastro foi disponibilizado um protocolo de cadastro. Ao clicar no 

ícone, o usuário será direcionado para a página de protocolo de registro. No mesmo 

subitem, consta um link para baixar e instalar no smartpfone, o aplicativo GPS 
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Essentials de georeferenciamento.  Para uso desse GPS, construiu-se um tutorial 

explicativo com todas as etapas necessárias para a coleta dos dados em campo.  

No último subitem está a galeria de fotos, onde foram selecionadas as imagens 

das casas pesquisadas e apresentadas num layout em formato de livro. 

5.4 ELABORAÇÃO DO ROTEIRO E EDIÇÃO DO VÍDEO DOCUMENTÁRIO 

O vídeo documentário “Saberes da Farinhada” foi produzido como forma de 

registro e valorização das técnicas de processamento da mandioca por agricultores 

familiares em casa de farinhas tradicionais.  

Para desenvolvimento do vídeo documentário buscou-se parceria com o projeto 

Casa de Farinha: Considerações Sobre a Convivência e Defesa do Patrimônio Rural 

do Sudeste do Piauí, coordenado pela Professora doutora Selma Passos Cardoso, 

que havia atuado, desenvolvendo pesquisa sobre a temática casas de farinha no ano 

de 2016, na cidade de Bonfim do Piauí, especificamente na comunidade Poço de 

Areia, na residência do senhor Raimundo Dilho, onde foram realizadas filmagens das 

etapas de processamento da mandioca.  A prática cultural do cultivo da mandioca na 

referida residência foi estudada pela autora no ano de 2016, resultando no trabalho 

monográfico de conclusão de curso intitulado “O saber tradicional como patrimônio 

imaterial”. 

Para o tratamento e edição das imagens, buscou-se parceria com o 

pesquisador e arqueólogo Carlos Rocha, que após a seleção das imagens e 

construção do roteiro pela autora e colaboradores, realizou a edição do vídeo 

documentário. 

Após a autorização pela coordenadora do projeto, Selma Passos, de cessão 

de direito de uso das imagens do projeto nesta pesquisa, documento apresentado no 

Anexo, foi iniciada a análise das imagens para posterior construção do roteiro. Foram 

selecionados nos vídeos, imagens para construir uma narração do passo a passo para 

a produção de uma farinhada. 

5.4.1 Construções do roteiro 

Após a seleção prévia das imagens que iriam compor o vídeo documentário, foi 

confeccionado o roteiro, levando em consideração a pré-seleção e a composição 



 
 

48 
 

narrativa das imagens.  Para alcançar o que foi proposto com registro em vídeo de um 

processo do “saber fazer farinha”, foi necessário elaborar um texto narrativo. Nesta 

construção, a autora tomou como base os relatos dos entrevistados, e as entrevistas 

feitas com o senhor Raimundo Dilho e dona Luzia Ferreira, no ano de 2016. É 

importante ressaltar que não foi possível a adequação dos áudios no vídeo 

documentário das referidas entrevistas, devido problemas técnicos nos áudios.  

O roteiro foi construído abordando a seguinte estrutura: a “abertura” do vídeo 

em que apresentou-se ao expectador, a espécie manihot esculenta crantz, sua 

domesticação, e a localização da região onde a prática cultural é desenvolvida. Na 

segunda cena, a “colheita da mandioca” na roça, onde foram apresentados os 

agricultores colhendo a espécie.  

Na terceira cena apresentou-se a forma como é feito o “transporte da 

mandioca” para a casa de farinha. A partir da quarta cena, apresentaram-se as 

primeiras técnicas de transformação da raiz tuberosa mandioca em alimento, iniciando 

com a “raspagem”. A quinta cena, mostra o processo da ceva das raízes no bulinete 

com uso do motor. Na sexta cena, foi apresentado o processo de “prensagem da 

massa”, e na sétima cena, foi apresentado o processo da “peneira da mesma. A oitava 

cena apresenta a “torra”, onde a massa é transformada na farinha.   Encerrando o 

vídeo documentário está a cena do “armazenamento” da farinha.   

 

5.4.2 Edição do vídeo documentário 

 

A edição do vídeo documentário foi realizado pelo colaborador, pesquisador e 

arqueólogo Carlos Rocha, que tem domínio das técnicas de edição de vídeos e 

tratamento de fotografias.  Para o trabalho de edição, o mesmo recebeu 32 Gb de 

arquivos em formato HD e o roteiro.  As técnicas de edição foram optadas por cortes 

seco com recortes de cenas que retratavam a temática abordada no roteiro.   

Para a edição dos cortes, coloração, trilhas sonoras e offs presentes no vídeo, 

foram utilizados os programas da suíte adobe: Premiere, Photoshop, Audition e After 

Effects. O áudio foi gravado na voz da autora, usando o gravador de voz e celulares. 

A versão final do vídeo documentário foi apresentado no formato MP4 que é 

reproduzido na grande maioria dos aparelhos e na Web; com duração de 10 minutos 

e tamanho de 2 GB, intitulado “Saberes da Farinhada”.  
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5.5 ELABORAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PROTOCOLO DE REGISTRO 

 

Com o desenvolvimento do website, que tem dentre suas propostas o registro 

e a caracterização de uma casa de farinha pelas pessoas das comunidades rurais, foi 

necessário a adaptação do protocolo usado na pesquisa de campo. O protocolo 

consta de informações que caracterizam uma casa de farinha tradicional, tendo sido 

adaptado tomando como base os requisitos abordados na metodologia do inventário 

nacional de referências culturais INRC do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico 

Nacional. 

O formulário intitulado “Protocolo de Registro” foi hospedado no website casas 

de farinha na aba “Cadastre uma casa de farinha”, com apresentação no formato 

online, utilizando a ferramenta de formulários do Google. As informações prestadas 

no formulário, serão enviadas para o Google Drive do e-mail: 

casasdefarinhatradicionais@gmail.com. As informações enviadas pelo protocolo são 

apresentadas no formato de tabela do Excel ou Brcalc e os dados de entrada 

informados podem resultar em diversas informações quantitativas e comparativas.  

 

5.6 ELABORAÇÃO DO TUTORIAL DE USO DO APLICATIVO GPS ESSENTIALS 

 

O trabalho de georreferenciamento nas pesquisas científicas são de grande 

relevância, viabilizando traçar as coordenadas geográficas de latitude e longitude de 

um determinado ponto. A inserção destas coordenadas no aplicativo GPS, possibilita 

as pessoas ter o acesso ao local desejado.  

Durante a pesquisa de campo, usou-se para teste, os aplicativos “Minhas 

trilhas”, “GPS Essentials” e um GPS Garmin etrex vista modelo RH. Dentre os 

aplicativos testados, optou-se pelos resultados obtidos com precisão das coordenadas 

geográficas, latitude e longitude, pelo aplicativo GPS Essentials. O aplicativo 

apresentou uma margem de erro aceitável em relação aos demais aplicativos na 

coleta de dados, tendo como outro ponto positivo a versão gratuita, possibilitando que 

todos possam ter acesso aos seus recursos.  

Após o teste do aplicativo e uso na pesquisa de campo, optou-se pela 

confecção de um tutorial de uso e configuração do aplicativo para facilitar o cadastro 

georreferenciado da casa de farinha e ou de outra unidade de pesquisa. No tutorial, 

mailto:casasdefarinhatradicionais@gmail.com
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foram apresentados os procedimentos das configurações e alterações das 

coordenadas geográficas, em seguida foi mostrado o teste de recepção do satélite e 

a precisão em metros do dispositivo.  

Na próxima etapa, foram apresentados os procedimentos de gravação da trilha 

de percurso feita pelo registrador e a forma de marcação do ponto referenciado do 

objeto em estudo. No passo seguinte foi feita a exportação dos dados coletados na 

pesquisa, com instrução de arquivamento em aplicativos em rede como o drive. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa foi possível identificar a relação cultural que os mestres do 

ofício “farinheiros e farinheiras” tem, com o cultivo e a transformação da mandioca em 

alimentos, desenvolvendo e mantendo suas práticas culturais tradicionais nas casas 

de farinhas rurais. É por meio de suas práticas culturais que as pessoas também 

constroem e reafirmam os seus laços identitários. Dessa forma foi possível observar 

na fala dos entrevistados a importância da manutenção cultural da mandioca e do seu 

ambiente de trabalho – a casa de farinha tradicional – pela sua importância histórica 

e social ao longo dos séculos, passada de pais para filhos. A casa de farinha na sua 

história se constitui como um meio de obtenção de alimento e geração de renda para 

o sustento familiar desse grupo, como também um espaço de construção social, troca 

de saberes e num patrimônio cultural. 

Nas comunidades de desenvolvimento dessa pesquisa, Lagoa do Mocó, Sabiá, 

Salina e Vereda do Sítio foi possível registrar e documentar um total de 10 (dez) casas 

de farinha tradicionais, estando 7 (sete) em perfeito funcionamento, com produção 

nos últimos anos. O funcionamento destas unidades depende de produção e colheita 

do tubérculo mandioca, porém um fator limitante tem sido a escassez de chuva, bem 

como, a falta de incentivo de políticas públicas e assessoria técnica. 

Mesmo com as dificuldades enfrentadas, seus proprietários têm perspectivas 

futuras de produção e colheita para a manutenção de suas tradições, nas unidades 

das casas de farinha. As outras 3 (três) casas de farinha, encontram-se desativadas, 

mas com perspectiva de uma delas voltar a funcionar, segundo o desejo da sua 

proprietária, a senhora Benilda Maria (Té).   

O estudo, identificação, caracterização, registro e georreferenciamento das 

casas de farinha nas referidas comunidades, possibilitou a construção de um website 

“casas de farinha” que busca através do registro, valorização dessa prática cultural. 

Esta plataforma visou documentar e divulgar as informações sobre as casas de farinha 

tradicionais para os diversos públicos que se interessam pela temática abordada.  

O registro em vídeo documentário com a construção de uma narrativa sobre as 

técnicas e saberes da transformação da raiz mandioca em alimento, a “farinha” foi um 

dos meios encontrados para deixar registrado e compartilhado esse saber com outras 

pessoas. A adaptação de um “protocolo de registro” da casa de farinha foi uma forma 
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de incentivar outras pessoas sobre a importância do registro, valorização e a 

divulgação dessa cultura e saberes, para que as gerações futuras possam ter acesso 

e conhecimento. 

Os resultados desta pesquisa desenvolvida como requisito para obtenção do 

título de mestre no Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural, na Universidade 

Federal do Vale do São Francisco, podem ser acessados no website intitulado “Casas 

de farinha” no link de acesso:   https://casasdefarinhatrad.wixsite.com/casasdefarinha. 

O vídeo documentário, protocolo, e o tutorial estão hospedados no website, sendo que 

o vídeo documentário também pode ser acessado no youtube pelo descritor “Saberes 

da Farinhada”. 

 

 PERSPECTIVAS FUTURAS  

 

Apresentar os resultados desta pesquisa na Câmara Municipal de Vereadores 

da cidade de Bonfim do Piauí para criação da Lei Municipal de reconhecimento da 

Casa de Farinha Tradicional como Patrimônio Cultural do Município. Com isto, espera-

se que a população Bonfinense utilize dos recursos dos aplicativos, Website e o 

protocolo de Registro para fazer o cadastro das demais casas de farinha tradicionais, 

valorizando suas tradições culturais. E a ampliação deste projeto de registro e 

identificação de casas de farinhas tradicionais para os demais municípios que 

compõem o Território Serra da Capivara, possibilitando a documentação dessas 

práticas culturais. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – Roteiro de entrevistas 

 

Título da Pesquisa: Dez Casas de Farinha e a Construção de Instrumentos 

Metodológicos para a Extensão Rural 

Nome da Pesquisadora responsável: Jussara Ribeiro Lacerda  

Orientadora: Professora Dra. Lucia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira 

Coorientadora: Professora Dra. Márcia Bento Moreira 

 

ROTEIRO TEMÁTICO DAS ENTREVISTAS  

 

              Município Bonfim do Piauí                  Data: ____/______/____ 

            Comunidade:   ____________________________________  

Nome do Agricultor: __________________________Idade _______________ 

Sexo: __________ 

Cultivos 

1.  Quais as espécies de mandioca são cultivadas na sua propriedade? 

2.  em quais meses é feito o plantio e quanto tempo demora para colher          mandioca? 

3.  Quais os meses é feita a arranca ou farinhadas na casa de farinha? 

4.  Desde quando o senhor / a planta a mandioca e de quem herdou está prática de cultivo? 

História/ Modo de cultivo 

5.   Houve mudanças na forma de plantar e processar a mandioca para fazer a farinha. 

6.  Como é feita a Seleção dos tipos e espécies de mandioca para o plantio? 

 7.  Plantadores e arrancadores quem são? 

 8.  Raspadeiras e espremedeiras quem São: 

 9. Quem ceva as raízes da mandioca. 

10. Forneiros quem são: 

11. Como a forma de cultivar a mandioca é passada para os mais jovens da família? 

 12. O que pode ser feito para continuar plantando e fazendo as farinhadas nas casas                

de farinha. 

13. O que está influenciando para o desaparecimento desse cultivo? 

Produção 

14.  Quais são os tipos de produtos resultantes do processamento da raiz da mandioca na 

casa de farinha. 

 15.  Em média quantos quilos são produzidos de cada produto por safra? 
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16.  Esses produtos são comercializados, e onde são vendidos? 

17.  Se comercializados qual o faturamento destes produtos por safra? 

18.   Os senhores têm acesso a alguma das políticas públicas para a produção da mandioca?  
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APÊNDICE B – Protocolo de coleta de dados 
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APÊNDICE C – Protocolo de inventário versão online 

 

PROTOCOLO DE INVENTÁRIO 

 

  Dez Casas de Farinha e a Construção de Instrumentos 

Metodológicos para a Extensão Rural 

LINHA DE PESQUISA: IDENTIDADE, CULTURA E PROCESSOS SOCIAIS  

Os dados aqui fornecidos serão analisados e após confirmação farão parte do 

inventário das casas de farinha do município de Bonfim do Piauí.  

*Obrigatório 

1. Endereço de e-mail * 

 

Descrição sucinta sobre a Casa de Farinha 

 

2. Nome da Comunidade * 

(Digite aqui o nome da comunidade onde a 

casa de farinha está localizada). 

 

3. Nome (s) do (s) Solicitante (s) do Cadastro * 

(Digite aqui o nome de quem está enviando 

as informações). 

 

4. Data do Levantamento da Casa de Farinha * Utilize a data do início do 

levantamento. 
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Exemplo: 15 de dezembro de 2012 

5. Datum * 

O Datum é fundamental para localizar a casa de farinha no município. Assista o 

vídeo para configurar o aplicativo. 

 

6. Latitude * digite os dados conforme aparece no aplicativo (Exemplo: 

S09º25'06.0"). 

 

7. Longitude * digite os dados conforme aparece no aplicativo (Exemplo: 

w040º30'41.5"). 

 

8. Data da Construção * 

Informe aqui o ano de construção, mesmo 

sendo uma data aproximada. 

 

9. A Casa de Farinha está em Funcionamento? * Marque todas que se aplicam. 

 Sim 

 Não 

10. Qual foi o último Ano de Funcionamento? 

Caso a reposta acima seja (não) informe 

aqui o último ano que a casa de farinha 

funcionou. 

 

11. Estado de Conservação * Marque todas que se aplicam. 
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 Bom 

 Ruim 

 Ruina (em avançado processo de deterioração). 

12. Alicerce da Construção * Marque todas que se aplicam. 

 Pedra 

 Tijolo Cozido 

 Tijolo Cru 

Não observado 

13. Estrutura da Construção (Paredes) * Marque todas que se aplicam. 

 Taipa de Mão 

 Taipa de Pilão 

 Tijolo cozido 

Adobe cru 

 Blocos da indústria 

       Pedra 

     Outros 

14. Piso * 

Marque todas que se 

aplicam. 

 Chão Batido 

 Cimento Queimado 

Ladrilho                  

  Outros  

15. Cobertura * 
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Marque todas que se 

aplicam. 

 Artesanal (quando os materiais forem construídos e ou retirados do próprio 

local).    Industrial (quando o material vir da indústria). 

 

16. Forno Construção Marque todas que se aplicam. 

 Cimento 

 Pedra e Barro 

17. Objetos diversos* Marque todas que se aplicam. 

 Cestos 

 Fação de Madeira 

 Jirau 

 Peneira 

 Rodo de Madeira 

 Tonéis Sacos de pano 

 Cochas 

        Aiós 

18. Prensa 

Marque todas que se 

aplicam. 

 Madeira com Parafuso 

 Madeira Tábuas 

 Madeira formato caixote 

 Madeira com Cepo 

          Ferro (Industrial) 
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19. Fotografias e vídeos * 

Adicione aqui fotos, áudios e ou vídeos da casa de farinha (Paredes, Forno, 

prensa e ou da produção da mandioca) Arquivos enviados: 

20. Inserir aqui a autorização para o uso das Imagens e informações prestadas 

no Formulário 

* 

Baixe Aqui Termo: 

https://drive.google.com/file/d/123EEMF3Kg3kLoHf6VOZccoARUaEz9bx3/view?

usp=sharing Arquivos enviados: 

21. Agrademos pela sua Colaboração no Projeto! 

 

 Envie para mim uma cópia das minhas 

respostas. 

 

Powered by 
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APÊNDICE D – Versão final do website casas de farinha 

 

 

INÍCIO 

 

 

Patrimônio Cultural 

 

Memória  

 

Identidades 

Bens de natureza material e 

imaterial, abrangendo valores 

de pertencimento, 

conhecimento, técnicas e 

saberes que são mantidas e 

passadas entre as gerações, 

conferindo a cada um dos 

seus membros suas 

características identitárias. 

Construção histórica de fatos, 

experiências, saberes e 

emoções, individuais e ou 

coletivas, guardadas e 

selecionadas pelo indivíduo 

ou grupo. São 

rememoradas   do passado no 

presente para o presente 

dada a sua especificidade na 

construção de suas 

identidades. 

Flutuam no ar, 

algumas de 

nossas próprias 

escolhas, mas 

outras infladas e 

lançadas pelas 

pessoas em nossa 

volta. (BAUMAN, 

2005, p.19). 

 

CONHEÇA O PROJETO 

O PROJETO 

Resultado da pesquisa do Mestrado Profissional Interdisciplinar em Extensão 

Rural (PPGExR/ UNIVASF) tem como objetivo apresentar a cultura e os saberes nas 

casas de farinha tradicionais, bem como, fomentar o cadastro destas unidades 

produtivas, localizadas no Território Serra da Capivara, especificamente no Município 

de Bonfim do Piauí, Estado do Piauí. 
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O Território Serra da Capivara caracteriza-se pelas suas “estratégias” de 

desenvolvimento regional sustentável e econômico, buscando a garantia de direitos 

sociais e a universalização de programas básicos de cidadania” (BRASIL, 2008). É 

formado pelos Municípios Bonfim do Piauí, Anísio de Abreu, Campo Alegre do Fidalgo, 

Capitão Gervásio Oliveira, Caracol, Coronel José Dias, Dirceu Arcoverde, Dom 

Inocêncio, Fartura do Piauí, Guaribas, João Costa, Jurema, Lagoa do Barro do Piauí, 

São Braz do Piauí, São João do Piauí, São Lourenço do Piauí, São Raimundo Nonato, 

Várzea Branca, que articulam-se por possuírem condições socioculturais e ambientais 

semelhantes. 

 

ATUAÇÃO 

 

    Em Bonfim do Piauí, localizado nas coordenadas geográficas Latitude: 9° 9' 

59'' Sul, Longitude: 42° 52' 27'' Oeste. Sua população rural está distribuída em 57 

comunidades rurais.  Tanto a pesquisa quanto o mapeamento foram feitas em quatro 

(4) destas comunidades, tendo sido cadastradas dez (10) casas de farinha 

tradicionais. A renda das famílias provém da produção agrícola da pequena pecuária. 

Os cultivos de curto ciclo são restritos em decorrência da falta de água; dentre estes 

destaca-se a mandioca, cultura adaptada às condições climáticas; a mamona e 

algumas fruteiras regionais. A pecuária é constituída em sua maioria por caprinos e 

ovinos. Também são criados em pequena proporção bovino, equino, suíno, aves, 

asinino. 

          Objetivos 

 

A criação desta plataforma virtual, gerenciamento e sua manutenção visa 

documentar, divulgar e envolver a comunidade bonfinense de forma participativa e 

voluntária na realização do levantamento e registro das casas de farinha tradicionais 

no Município, como forma de preservação do patrimônio cultural edificado e imaterial. 

 

           Equipe 

           Mestranda: Jussara Ribeiro Lacerda 

Arqueóloga, formada no curso de Arqueologia e Preservação Patrimonial na 

Universidade Federal do Vale do São Francisco. Na graduação atuou em projetos de 

extensão e pesquisa, com ênfase ao estudo de comunidades rurais tradicionais. No 
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Programa de Pós-Graduação Extensão Rural Interdisciplinar, nível Mestrado 

Profissional, na mesma instituição (UNIVASF) atuando nos estudos de comunidades 

rurais tradicionais, patrimônio e políticas públicas, com ênfase na Linha de Pesquisa 

Identidade, Cultura e Processos Sociais. 

Currículo Lattes 

 

             Orientadora: Professora Dra. Lucia Marisy S. R. de Oliveira 

 

Doutora em Desenvolvimento Sócioambiental pela Universidade Federal do 

Pará (2005). É professora Assistente da Fundação Universidade Federal do Vale do 

São Francisco, atua nos mestrados interdisciplinares Extensão Rural e Ciências da 

Saúde e Biológicas. Exerce o cargo de Pró-Reitora de Extensão desde 2011 na 

UNIVASF, gerenciando inúmeros projetos de desenvolvimento nas áreas de 

abrangência da UNIVASF. Tem experiência na área de Educação, educação do 

campo, nas áreas de desenvolvimento sustentável e desenvolvimento territorial. É 

pesquisadora de produtividade do CNPq em Extensão inovadora. 

Currículo Lattes 

 

          Coorientadora: Professora Dra. Márcia Bento Moreira 

 

Doutora em Cirurgia e Experimentação pela UNIFESP - EPM. Em 2011 

recebeu o título de médica veterinária hiperbarista pela Sociedade Brasileira de 

Medicina Hiperbárica. Na Universidade Federal do Vale do São Francisco - Univasf - 

possui as seguintes funções e cargos: Professora Adjunta III é Membro do Centro de 

Recondicionamento de Computadores vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, 

Inovação e Comunicações; Membro do curso de Especialização em Educação do 

Campo/PRONERA; coordena o Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural - 

PPGExR da Univasf, interdisciplinar, nível Mestrado Profissional desde 2016. Sua 

expertise está vinculada às áreas de Ciências da Saúde e Agrárias com ênfase nos 

seguintes temas: anestesiologia, dor e terapia intensiva cirúrgica; cirurgia geral e do 

trauma; medicina da conservação; oxigenoterapia hiperbárica; ética e bioética; 

educação no campo. 

Currículo Lattes 
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                  PARCERIA 

 

              Projeto Casa de Farinha 

 

Considerações Sobre a Convivência e Defesa do Patrimônio Rural do Sudeste 

do Piauí  

Coordenadora: Selma Passos Cardoso  

Equipe: Ana Flávia Barbosa Rosa, Carem Daiane Araújo Lima de Brito, Carlos 

Roberto Rocha Silva, Cícero Ney Pereira de Oliveira, Fernanda de Sousa Fernandes, 

José Jaime Freitas, Jussara Ribeiro Lacerda, Marlene dos Santos Costa, Raquel da 

Silva Santos, Selma Passos Cardoso, Tamires Daniele de Jesus, Vanessa Cosma da 

Silva e Yugor Almeida Menezes. 

 

  Professora Dra. Selma Passos Cardoso 

 

Doutora em Teoria y Historia de La Arquitectura - Universidad Politécnica de 

Cataluña / Espanha (2003). Tem experiência na área de Arte, Arquitetura e Cidade, 

com ênfase em História da Arte e da Arquitetura, atuando principalmente nos 

seguintes temas: História da arquitetura e da cidade, arte e religiosidade, cidade e 

literatura, cidade de Salvador, bairros populares e comunidade afro-baiana. 

Atualmente se dedica aos seguintes temas: Preservação Patrimonial, Memórias e 

Identidades e História das Civilizações. 

Currículo Lattes 

 

           Pesquisador: Arqueólogo Carlos Rocha 

             (Design e Fotografia)  

 

Graduado em Arqueologia e Preservação Patrimonial, pela Universidade 

Federal do Vale do São Francisco - Univasf. Tem experiência na área de Arqueologia, 

com ênfase nos seguintes temas: memória social, sustentabilidade e arquitetura 

popular. Atua no desenvolvimento e implementação de realidade aumentada aplicada 

à Arqueologia e preservação do patrimônio material e imaterial. Virtualização de peças 

e sítios arqueológicos utilizando técnicas de fotogrametria. Maquetes eletrônicas em 

ambientes opensource (Blender e Sketchup). 
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Currículo Lattes 

 

          Contato 

 

 

                 SABERES 

 

Aqui será apresentado os “saberes da farinhada” as técnicas e procedimentos 

do processamento da raiz da mandioca para a transformação da raiz em alimentos. 

Educação/ duração 10:50 min/s. 

 

SINOPSE 

 

 A farinha é elemento básico na dieta de boa parte das famílias brasileiras, em 

especial das que vivem nas Regiões Norte e Nordeste. É na comunidade Poço de 

Areia, cidade de Bonfim do Piauí, que iremos acompanhar as técnicas culturais do 

cultivo e o passo a passo do processamento e transformação da raiz em alimentos.  

Nesta cultura os “saberes fazeres” da farinhada são compartilhados através da 

oralidade, e os modos de fazer e técnicas são preservados pelos seus detentores 

entre as famílias. 

Ceva e Prensa - Raimundo Dilho Ferreira 

Raspagem das Raízes - Luzia Ferreira dos Santos 

Forno e Ranca - José de Souza 

Raspagem das Raízes - Maria Coqueiro Santos 

Raspagem das Raízes - Eurides Coqueiro 

Ranca - Reginaldo Ferreira 

 

EQUIPE 

http://lattes.cnpq.br/6795262581068999
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Produtor - Jussara Ribeiro Lacerda 

Editor - Carlos Rocha 

Operador de câmera - Mateus Iguatemy 

Operador de câmera - Vanessa Cosma 

Orientadora acadêmica - Professora Dra. Lucia Marisy Ribeiro de Oliveira 

Coorientadora acadêmica - Professora Dra. Márcia Bento Moreira 

 

Veja o vídeo no site! 

 

             CASA DE FARINHA 

 

              O que é? 

 

A farinhada no Sertão Nordestino 

 

 Contar a história da casa de farinha é resgatar este ofício da memória de seus 

mestres e mestras. Através da oralidade é possível conhecer as suas histórias e feitos, 

que não foram escritas nos livros de história, mas que permaneceram vivas em seus 

cotidianos e nas suas tradições. 

 A casa de farinha vai além do processamento da raiz da mandioca e na sua 

transformação em alimento; ela é a extensão da casa familiar. Neste local as pessoas 

reafirmam seus laços identitários e culturais construindo e reconstruindo suas 

memórias e mantendo suas tradições. 

 Cultivar mandioca é uma prática com características e origens milenar. A forma 

de cultivar e processar as raízes tuberosas da mandioca foi herdada dos povos 

indígenas. Ao longo do tempo as técnicas culturais de processar alimento com a raiz 

da mandioca foram sendo passadas de pais para filhos, conquistando assim a 

soberania alimentar; armazenando seus derivados, como os vários tipos de farinha, e 

transformando-os em outros tipos de alimento, a exemplo da tão conhecida tapioca. 

 Construir uma unidade de processamento de raízes, denominadas “casas de 

farinha” ou pequenas agroindústrias familiares, surgiu da necessidade de 

armazenamento do produto. Esta passou a ser mais do que um local de produção, 

tornando-se um espaço de reuniões familiares, com construções de laços de 

compadrios amizades, local para causos, troca de alimentos, e serviços (diárias) de 
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ajudas mútuas. Um ambiente onde idoso, adultos, homens, mulheres, crianças podem 

compartilhar, ensinar e aprender seus ofícios dos saberes produtivos econômicos e 

ecológicos, cumprindo assim sua missão de casa familiar e de produção de alimentos. 

 Em termos de arquitetura é uma edificação, cujo estilo pertence ao modo 

construtivo vernácula (popular). Feita em terra crua com adobes e estruturas de 

forquilhas para sustentação, cobertura de telhas artesanais e madeiras retiradas do 

entorno. Seu ambiente é um espaço aberto para facilitar a dinâmica das pessoas no 

trabalho com a mandioca e assim, permitindo um maior número de pessoas possam 

contribuir no trabalho. 

 

         ELEMENTOS 

 

Banca e Bulinete 

Base de madeira com reforço na estrutura para suportar a força do motor. É 

feita artesanal, em formato de mesa com altura em média de 50 cm, que tem a função 

de sustentação e apoio para o bulinete de cevar. 

 O bulinete de cevar é um objeto cilíndrico feito de madeira com o incremento de 

lâminas trituradoras. A banca da casa de farinha funciona associada ao trabalho do 

bulinete e do motor para triturar as raízes da mandioca e transformá-la em massa. 

 

 Prensa 

Objeto retangular e com caixote também em formato retangular usado para 

prensar a massa da mandioca e retirar o ácido cianídrico (manipueira) facilitando a 

secagem da massa para a torra da farinha. 

Também encontra sem o caixote com tábuas sobrepostas em camadas. Nas casas 

de farinhas visitadas foram identificados quatro formatos de prensa tais como prensa 

de caixote, prensa de tábua, prensa com toras de cipós e a prensa com parafuso.  

 

 Forno  

Objeto para torrar a massa de mandioca e transformá-la em farinha. 

Construído em formato quadrado com tijolos cozido, pedras, cipós, apresenta duas 

aberturas em uma das laterais para colocar a lenha. Em termos de arquitetura sua 

estrutura interna é feita em formato de arco para uma melhor distribuição do calor na 

torrefação da farinha. 
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Rodo 

Peça feita de madeira com cabo longo, usado para misturar a massa no forno 

na torração das farinhas de guerra, puba e borra. 

 

Peneira 

Objeto circular (industrial) em tela de arame com furos, usada para separar a 

granulometria da massa.   

A peneira industrial substituiu a peneira feita de entrelaçados das fibras de carnaúba, 

que antes era usada na casa de farinha. 

 

Cochos 

São artefatos artesanais, feitos com tábuas de madeira em formato retangular 

e tem a função de armazenar a massa de mandioca, após a prensagem. 

 

MEMÓRIAS 

 

Aqui, serão contadas memórias das farinhadas através de relato oral (áudio, vídeo ou 

escrito). 

Envie sua memória na caixa, e em breve serão publicadas. 

 

A “Lida” na Farinhada 

 

Tradicionalmente, no Sertão Nordestino, os meses de junho, julho e agosto são 

dedicados às farinhadas, um período de muita festança, trabalho e fartura, “Marias”, 

“Josés” e crianças se entregam à colheita da mandioca e seu preparo com muita 

diversão e trabalho. Ao raiar do sol, com o cantar do galo, por volta das 04:00 horas 

da madrugada, pais, filhos, compadres, vizinhos e crianças se reúnem para realizarem 

as atividades na casa de farinha. 

As primeiras atividades têm início nas roças, onde são colhidas diversas 

espécies de mandioca, macaxeira, conhecidas popularmente como “serrana”. Para o 

processamento na casa de farinha os agricultores cultivam uma espécie conhecida 

como “mandioca branca” que se adapta melhor às condições Semiáridas e 

proporciona um melhor rendimento na produção. 
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A mandioca tem uma importância social e econômica para famílias do Norte e 

Nordeste brasileiro, pois é sua base alimentar. Nas comunidades pesquisadas foi 

comum encontrar plantações de macaxeira nos quintais das residências. 

Quando os roçados são afastados da residência homens e crianças, seguem 

no caminho da roça, tocando um animal com cargas utilizados para transportar as 

raízes da mandioca para casa de farinha. As crianças sempre retornam montadas nos 

animais, pois aproveitam como momentos de muita diversão junto aos seus familiares 

e amigos. 

A colheita começa pela poda do caule da mandioca e em seguida a colheita 

das raízes. Nesse instante a criançada começa a juntar as raízes e a maniva para 

fazer ração.  Logo o irmão, o compadre e o vizinho chegam para ajudar, não deixando 

ninguém parado. 

O trabalho na casa de farinha é uma das formas de se observar como os laços 

de parentesco são fortes, mantidos e reafirmados, visto que é uma ocasião de reunião 

familiar, onde pais, filhos e irmãos, mesmo residindo fora do núcleo familiar, vêm para 

participar da festa da farinhada.   

O trabalho das mulheres tem início muito cedo também. As “Marias” preparam 

o café da manhã para todos os trabalhadores envolvidos, café quentinho, beiju e carne 

de bode e porco, são comidas típicas na região, o almoço também já sendo preparado.  

As comadres e vizinhas começam a chegar na casa de farinha para raspar a mandioca 

onde a lida está apenas começando todos organizados para uma semana de 

produção coletiva e encontros familiares. 

Muita gente vai passar para ajudar na farinhada, que abrange várias atividades; 

raspagem da mandioca, busca de água, torcer a massa, buscar lenha, torrar a farinha. 

As crianças participam ativamente e em meio à festa aprendem brincando a tradição 

da farinhada. O experiente amigo da família vem da comunidade vizinha para ajudar 

na torrar farinha, atividade que requer de técnicas e saberes específicos dominadas 

pelos forneiros.   

No meio da semana já são compartilhadas tapioca e farinha com vizinhos e 

familiares que ajudaram na produção. A farinhada proporciona aos seus participantes 

lindas recordações, bons momentos de muita alegria e saudade, além da fartura de 

alimentos. Um ambiente onde são recordadas amizades de quando se era criança 

aquelas que partiram para a “cidade”; do friozinho da madrugada, dos aromas da 

farinha e da manipueira; do branco alvinho da tapioca fresca e assada no forno.  
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Lembranças que perpassam pelos risos, brincadeiras, “causos” dos amigos da 

família, dos tempos memoráveis de boas recordações de quando criança. As 

lembranças se constituem como o elo do passado com o presente, que fazem recordar 

de momentos e ou eventos que permanecem guardados vivos na memória individual 

ou coletiva dos envolvidos de um determinado evento. 

 

 DICIONÁRIO DA FARINHADA 

 

AIÓS 

 

Par ou jogo de objetos feitos artesanalmente com cipós entrelaçados que é 

usado para transportar em cargas as raízes da mandioca e outros elementos nas 

comunidades. 

 

CESTOS 

Artefato feito de cipó usado para colocar massa da mandioca torcida e 

prensada, também usado para transportar as raízes da mandioca em pequena 

quantidade como a macaxeira. 

 

CUIA 

Vasilha feita do fruto da planta cabaceira que apresenta formas e tamanhos 

variados. Na casa de farinha a cuia tem várias utilidades tais como tirar a manipueira 

das cocheiras, medir a farinha e para colocar alimentos. Também é conhecida como 

cumbuca quando faz-se uma abertura circular na parte superior do fruto cabaça para 

guardar e conservar os alimentos. 

 

CANGALHA 

 Artefato de madeira, feito artesanalmente, com formato de um gancho, arreios 

de couro e acolchoado de lã de barriguda, sendo usado no lombo dos animais para 

transportar as cargas. 

 

JIRAU 

Armação feita com camadas de madeira e sustentação de quatro forquilhas, é 

usado na casa de farinha para armazenar os sacos de farinha e secar a tapioca. 
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POTE DE BARRO/CERÂMICO 

Objeto de cerâmica à base argila usado como reservatório para água Objeto 

usado na casa de farinha para guardar a borra da tapioca. 

 

CASAS CADASTRADAS 

 

Para a realização desta pesquisa, foram selecionadas, quatro (4) comunidades 

rurais na cidade de Bonfim do Piauí: Lagoa do Mocó, Sabiá, Salina e Vereda do Sítio. 

Tomando como base metodológica a história oral, buscando identificar e registrar, por 

meio do relato oral, registro fotográfico, ficha de caracterização e 

georreferenciamento. Entende-se que registrar e documentar a história de uma cultura 

é de extrema importância para que a gerações futuras possam ter acesso aos 

conhecimentos de seus ancestrais. 

As comunidades em estudo se caracterizam por suas especificidades rurais, 

seus moradores apresentam laços de parentesco consangüíneos e a principal 

atividade desenvolvida é a agricultura familiar com o cultivo de feijão, milho e 

mandioca e hortaliças.  

COMUNIDADES 

Lagoa do Mocó 

Casa (Dona Té) 

A casa foi construída no ano de 2000 e desativada em 2013. De acordo com a 

proprietária, a construção foi feita com forquilhas e a cobertura somente na área do 

forno.  Foi identificado o forno feito com tijolos cozido e cimento, e as cochas de 

cimento não havendo a estrutura da casa e nem a cobertura. Os objetos móveis estão 

armazenados no depósito da casa. Dona Benilda informou que quando voltarem a 

produzir a mandioca irão construir a casa. 

 

Casa (Dona Dú) 

Construída no ano de 1996 tendo seu último ano de funcionamento sido em 

2015 por não haver mandioca para o cultivo, “isso por causa da falta de chuvas na 

Região e não temos mandioca para fazer farinha” (Durcelina Maria, 2018). Construída 

com tijolos cozidos, cobertura artesanal, prensa de madeira com cepo, cochas de 

cimento, está em bom estado de conservação.   
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No período das farinhadas os demais agricultores da comunidade que não 

possuem a sua própria casa de farinha levam suas raízes para serem processadas 

nacasa de farinha de dona Durcelina, assim a casa desenvolve a função da casa 

comunitária reunindo vizinhos. 

 

Casa (Lapinha)  

Construída em 1998 e está em funcionamento. Sua última produção foi no ano 

de 2015, devido aos fatores climáticos que impossibilitou a colheita da mandioca. 

Apresenta bom estado de conservação, numa construção feita com materiais locais, 

alicerce de pedra, parede de tijolos cozido e piso de chão batido, com cobertura 

artesanal. O forno foi construído de pedra, barro e cimento queimado. Foram 

identificados os seguintes elementos da cultura material: cestos, aiós, facão de 

madeira, rodo, peneira, cochas feitas de cimento, e prensa de cepo.   

 

SABIÁ  

Casa (Maria Filomena) 

Reformada em 27 de junho de 1967, a casa de farinha de Dona Filomena é 

usada pelos os filhos, que também vivem na comunidade e trabalham com a 

mandioca. Nos últimos anos a família não colheu o tubérculo. 

 A unidade apresenta bom estado de conservação. A base do forno é feita de 

adobes cru e reboco de barro e a estrutura para sustentação é feita com forquilhas; o 

piso é de chão batido e acobertura artesanal. Foram identificados os seguintes objetos 

que fazem parte do aparato da produção da mandioca: cocheiras de cimento, prensa 

de parafuso, cochas de madeira e cangalha usada no transporte das raízes. 

 

Casa (Raimundo do Zezão)  

A casa tem aproximadamente 20 anos de funcionamento e o Sr. Raimundo, 

acompanhado de seus filhos sempre trabalharam com o cultivo da mandioca. As roças 

ficam distante da casa de farinha e o transporte é feito com uso de animais e carroças 

e/ou transporta com carros por meio de frete.  

A construção tem características vernácula, feita com alicerce de pedras e 

parede de adobes cru, forquilhas para sustentação da cobertura de madeira e telhas 
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artesanais. O piso é de chão batido e o forno construído com tijolos assados e a 

superfície de cimento. 

 

VEREDA DO SÍTIO  

Casa (Dona Gum) 

A casa foi construída no ano de 2007 e é usada para a produção de mandioca 

em família. Sua estrutura apresenta bom estado de conservação, construção 

realizada com material retirado do próprio local: adobe cru o piso de chão batido, 

telhado artesanal telhas feitas por oleiros da Região. Foram identificados os seguintes 

objetos forno com superfície alisada de cimento cestos, facão de madeira, jirau, 

peneira, rodo de madeira, cocha e prensa com parafuso. 

Os irmãos do esposo de Dona Maria, ajudaram na construção e por esse 

motivo a casa tem mais de um proprietário, firmando os laços de parentesco e de 

partilha de saberes e produtos. A família relatou ainda que o último ano em que 

processaram a raiz da mandioca foi em 2014 e, conforme informado pelos 

proprietários, há 4 anos produz para a própria família. 

 

Casa (Zilda)   

Construída em 1991 está com produção programada para este ano de 2018.  

Construção feita com materiais artesanais, sua estrutura arquitetônica é de tijolo 

cozido e alicerce de pedra. Foram identificados os seguintes objetos da cultura 

material: bulinete, cestos, facão de madeira, jirau, peneira, rodo de madeira, tonéis 

(cochas). O forno é feito de tijolos com cobertura de cimento. Para a ceva da raiz usa-

se o motor movido a gasolina. Identificamos dois tipos de prensa: madeira com cepo 

e parafuso. 

 

Casa (Manos) 

Construída no ano de 1968, uma herança de seus pais, é administrada por um 

grupo de irmãos. Nos últimos anos, devido a falta de produção a unidade encontra- 

se   desativada. 

Foram identificados os seguintes objetos: tábuas da prensa, barris, caixa do 

bolinete, cochas de cimento. O forno é feito de tijolos e cimento. A estrutura da prensa 

e os demais objetos estão nas residências dos moradores da comunidade. 
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SALINA  

 Casa (Lilita) 

Tem aproximadamente 50 anos de funcionamento e encontra-se em bom 

estado de conservação.  

Dona Lilita é a proprietária e os filhos fazem as atividades de arranca da 

mandioca todos nesta unidade produtiva. 

Identificamos os seguintes objetos: prensa tradicional, aiós, rodo, cochas de 

cimento, cochas de madeira, motor e cangalha para uso no transporte das raízes da 

mandioca. 

 

Casa (Venâncio)  

A casa de farinha funcionou durante 50 anos e passou por várias reformas e 

está desativada há 8 anos, encontrando-se em ruínas. Foi identificada estrutura da 

prensa de madeira e estruturas do forno.  

 

 CADASTRE UMA CASA DE FARINHA  

 

Para realizar o cadastro de uma casa de farinha, acesse o protocolo de 

cadastro e preencha os dados seguindo as instruções. O protocolo de cadastro online 

consta com informações que caracterizam uma casa de farinha. O mesmo está 

habilitado com abas para inserção de fotos dos elementos que compõem a cultura da 

mandioca. 

Atendendo as normas do comitê de ética com humanos foi disponibilizado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCL para o participante assinar   

autorizando a divulgação das informações prestadas e armazenamento destas no 

banco de dados do site. Este banco de dados será de caráter público para pesquisa, 

os dados serão divulgados desde que autorizado pelo participante. 

Para o georeferenciamento baixe o aplicativo GPS Essencials e configure 

acompanhando as instruções do vídeo. 

 

PRIVACIDADE DO SITE 

 

O site será público com caráter educativo informativo versando sobre o 

patrimônio cultural material e imaterial rural. E atuará como um banco de dados online 
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para arquivamento de informações sobre o patrimônio Casas de Farinhas 

Tradicionais.   

 Estará habilitado para receber informações a priori do Município de Bonfim do 

Piauí, conforme interesse de seu público.  Conforme houver demanda das demais 

cidades que compõem o território Serra da Capivara, faremos o armazenamento dos 

dados destes municípios com o mesmo caráter ético. 
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APÊNDICE E – Texto de locução do vídeo saberes da farinhada 

 

“SABERES DA FARINHADA” 

 

Abertura: 

Manihot esculenta Crantz, macaxeira, aipim ou simplesmente mandioca como 

é conhecida popularmente nas regiões brasileiras. Espécie domesticada há pelo 

menos 12 mil anos, faz parte da base alimentar dos povos ameríndios e da grande 

maioria das famílias do Brasil.  

Estamos no sudeste do Estado do Piauí, no Território Serra da Capivara na 

comunidade Poço de Areia, que fica localizada na área rural da cidade de Bonfim do 

Piauí, aqui, em algumas comunidades seus habitantes mantêm hábitos culturais 

tradicionais de cultivo e manufatura da mandioca. E quem nos apresenta as técnicas 

e saberes herdados de seus ancestrais é a família do senhor Raimundo Dilho, 

juntamente com seus compadres e vizinhos, mantendo essa prática cultural até os 

dias atuais. 

O cultivo da mandioca e a transformação dessa raiz em diversos tipos de 

alimentos é um hábito cultural milenar. Essa técnica é passada de geração em 

geração ao longo dos séculos, proporcionando soberania nutricional e a manutenção 

de suas tradições.  

Colheita 

Neste momento, os agricultores podam o caule da mandioca usando um facão 

e em seguida retiram as raízes do solo com o auxílio de um cavador ou enxada 

pequena.  

Transporte 

Em seguida as raízes serão levadas para a casa de farinha, para dar 

continuidade ao processo de transformação em alimentos. 

Tempos atrás, o transporte das raízes era feito em aiós, e carroças, ambos 

utilizando como tração a força animal, mas esta prática na atualidade foi substituída 

por outros meios de transporte. 

A Raspagem 
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É na casa de farinha que mulheres, homens, jovens, compadres e vizinhos 

reúnem-se para raspar as raízes da mandioca. Nesta etapa, as pessoas mais 

experientes executam a atividade de fazer o pé da mandioca, que é fazer a raspagem 

nas extremidades da raiz as partes mais dura e difícil de retirar a casca.  E os demais 

tiram as meias a outra metade daraiz que fica sem raspar. 

É importante salientar que a atividade de raspar as raízes da mandioca é feita 

na maioria das vezes pelas mulheres, mas não impossibilita que os homens também 

o façam. 

A casa de farinha também é o local onde as pessoas contam os causos e 

acontecimentos, na farinhada é o momento de colocar a conversa em dia. 

É na prática que os saberes são repassados entre as gerações, mantendo 

assim a tradição desta cultura e o fortalecimento dos laços de parentesco. 

Ceva 

Após a raspagem das raízes, estas passam agora pelo processo de limpeza e 

em seguida são levadas para o cevador, onde serão trituradas e transformadas em 

massa homogênea. 

Em seguida, a massa vai ser torcida em sacos de tecido para a retirada da 

manipueira e tapioca. A manipueira é o ácido cianídrico venenoso que se ingerido 

pelos seres humanos em grandes quantidades pode vir ocasionar a morte. 

Prensagem 

Aqui, a massa é colocada em sacas de nylon e levada para a prensa para retirar 

o excesso da manipueira e secar. Esta etapa leva em média quatro horas de 

prensamento na prensa tradicional. 

A prensa usada neste processo é prensa tradicional denominada de prensa de 

caixote é feito pelos próprios agricultores na maioria das vezes. 

Agora a prensa está sendo fechada com cepos de madeira de diversos 

tamanhos para em seguida ser tensionada através de um varão encaixada ao morão 

e com o auxílio de uma corda para impulsionar força. 

A prensagem da massa requer bastante experiência para que no momento da 

torra a farinha adquira uma boa consistência e um bom sabor.  

Peneira 

Após ser prensada a massa passa pelo processo da peneira para retirada dos 

grãos chamados de crueira.  

Torra da farinha 
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Depois de prensada e peneirada a massa vai ser torrada no forno para então 

dar origem às mais diversas farinhas tais como: farinha de guerra, farinha de borra e 

farinha de puba. 

A torra da farinha é realizada pelo forneiro, uma pessoa experiente em fazer 

farinhas, que tem o conhecimento das técnicas de temperatura do forno, 

consistência, granulometria e qualidade da farinha no processo de finalização. 

Armazenagem 

Após torrada em fogo brando a farinha é armazenada em sacos de naylon e 

acondicionada para consumo. O armazenamento deve ser em local seco e arejado 

podendo durar por até dois anos com base nos conhecimentos e técnicas tradicionais 

dos agricultores. 

É importante ressaltar que na produção de cada um dos tipos de farinhas são 

empregadas técnicas de produção específicas e diferenciadas.  No entanto, segue os 

mesmos passos de colheita, raspagem, cevagem, prensagem e fornagem.  

Em respeito aos saberes tradicionais dos povos que processam as raízes da 

mandioca transformando-a em alimentos, bem como reafirmando suas tradições 

culturais através de suas práticas, foram omitidas aqui algumas etapas do 

processamento da mandioca e fabrico de seus produtos. 
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APÊNDICE F – Texto de locução do tutorial de uso do GPS – Essentials 

 

CONFIGURANDO APLICATIVO 

 

Após instalar o aplicativo, vamos alterar algumas configurações importantes 

para o nosso registro. 

Na tela inicial do aplicativo, clique na opção configurações.  Sugiro trocar o 

tema padrão pelo dark, para melhor visualização, mas isso é opcional.  

Agora, puxe a tela para cima e entre no item unidades e em seguida escolha a 

primeira opção: Quilômetros e metros. 

Logo abaixo temos o item posição datum; aqui escolha o datum do Sistema 

Geodésico Mundial. 

Em seguida temos o item formato da posição; escolha a primeira opção, que é: 

a unidade grau, minutos e segundos. 

Em algumas publicações o IPHAN, indica esse formato este é o mais adequado 

para o nosso registro das casas de farinha. 

Agora confirme se o item da unidade angular estar em graus, caso não esteja, 

toque na primeira opção.  

Pronto, agora voltemos a tela inicial do aplicativo, já que mudei o tema, essa é 

a sua aparência atual. 

Testando a recepção do satélite 

Agora vamos testar a recepção do nosso dispositivo. Toque no ícone satélite, 

irá abrir esta circunferência que lembra uma bússola caso seu dispositivo esteja com 

o GPS desligado irá surgir uma mensagem solicitando para ativá-lo.  

Aqui a tela nos mostra as coordenadas, já em graus, minutos e segundos. Isso 

porque já alteramos nas configurações; e a margem de erro ou precisão, que é dada 

em metros. Esta pode ser melhor ou pior de acordo com o número de satélites e 

qualidade de recepção de cada dispositivo! 

É aconselhável admitir uma margem de erro de até 10m. Para o nosso caso, 

que são registros de casas de farinha um erro maior do que isso, inviabiliza a 

fidelidade dos dados.   

Trilhas 
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Para o nosso registro vamos gravar trilhas e pontos indicando o nosso percurso 

até chegar na casa de farinha. 

Mesmo que a casa seja próxima ou ao lado da sua residência é importante 

gravar a trilha. Para isso, toque no ícone trilhas, aqui já temos alguns arquivos 

gravados, mas para adicionar outros basta tocar no ícone com o sinal “+”. Na próxima 

tela é só tocar em início e aguardar alguns segundos. 

 Pronto aqui já começamos a gravar a trilha, para visualizar o percurso em 

tempo real vamos voltar a tela inicial do aplicativo e tocar no ícone mapa portátil. 

Esta linha laranja, indica o seu deslocamento e registro e o marcador de cor 

azul, indica a sua localização. Tocando na tela com os dois dedos pode-se aproximar 

ou afastar a visualização do mapa.  

Para encerrar a trilha, basta voltar em trilhas, a primeira opção é sempre a trilha 

que está sendo gravada. Toque nela e em seguida toque no ícone de parada. Pronto 

a trilha já está salva no seu aparelho.  

 Pontos  

Voltando a tela inicial, vamos marca o ponto de referência da casa de farinha. 

Basta tocar no ícone Pontos. Em seguida para adicionar um ponto toque no ícone de 

“+”. Nesta tela, deslize o dedo para a direita ou esquerda até chegar a opção pontos.  

Escolha um ícone da tela que representará o ponto, em adicionar o nome, digite 

um nome, por exemplo casa número (1) um faça uma descrição caso queira, depois 

é só tocar em criar. 

 Uma dica importante é: toque em criar, apenas quando a margem de erro 

estiver menor ou igual a 10 metros. Pronto agora a sua casa de farinha ou o local que 

você pretende registrar, está localizada e georreferenciada.  

Exportando os arquivos 

Quando for preencher a ficha de cadastro da casa de farinha no site.  Serão 

solicitados os links dos arquivos de localização. E para isso precisamos exportar as 

trilhas e pontos que marcamos anteriormente. 

 Infelizmente o aplicativo não exporta trilhas e pontos ao mesmo tempo. Assim, 

faremos a exportação dos pontos e o mesmo procedimento aplica-se às trilhas. Caso 

você tenha registrado mais de uma casa de farinha, ou seja, fez diversos pontos, basta 

tocar e segurar em um deles, e em seguida selecionar os demais.  
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Com todos os pontos que deseja exportar selecionados, toque nos três pontos 

acima e escolha a segunda opção: exportar. Defina o formato para GPX 1.0, em 

seguida escolha o local a ser armazenado o arquivo.  

Se o seu dispositivo estiver conectado à internet, sugiro salvar no drive. Basta 

rolar os ícones para esquerda até aparecer a opção de nuvens desejada. Neste 

exemplo vamos escolher o drive do google. Na próxima tela vamos renomear o 

arquivo e salvar. Pronto agora você só precisará compartilhar o arquivo e indicar na 

ficha o link para acesso ao arquivo.  

Caso prefira exportar numa pasta dentro do próprio dispositivo, em vez de 

escolher o serviço de nuvem, digite o caminho na linha e toque na seta. Mas 

recomendamos que salve em algum serviço de nuvem, como nodrive citado no 

exemplo anterior, visto que facilita os procedimentos. 

Para exportar as trilhas é o mesmo procedimento, com a diferença de que você 

terá de entrar no ícone das trilhas na página inicial, este só aceita exportar um arquivo 

por vez.  

É isso, qualquer dúvida entre em contato conosco na aba de contato do site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

86 
 

 

 

APÊNDICE G – Termo de compromisso do pesquisador 

 

Eu, Jussara Ribeiro Lacerda, mestranda no Programa de Pós-Graduação 

em Extensão Rural na universidade Federal do Vale do São Francisco, pesquisadora 

responsável pela Pesquisa “Dez Casas de Farinha e a Construção de Instrumentos 

Metodológicos para a Extensão Rural”, comprometo-me a observar e cumprir as 

normas da Resolução Nº 510, de 07 de abril de 2016 do Conselho Nacional de Saúde. 

Em todas as fases da pesquisa, assumindo inclusive o compromisso de anexar os 

resultados na Plataforma Brasil ao término da pesquisa. 

 

Atenciosamente, 

 

Jussara Ribeiro Lacerda  

 

Juazeiro Bahia, 18 de novembro 2017. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

 

Título da Pesquisa:      Dez Casas de Farinha e a Construção de Instrumentos 

Metodológicos para a Extensão Rural 

Pesquisadora: Jussara Ribeiro Lacerda  

Orientadora: Profa. Dra. Lucia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira 

 

1. Natureza da pesquisa: O (A) senhor (senhora) está sendo convidado (a) 

a participar desta pesquisa que tem como finalidade a compreensão da cultura da 

mandioca nos processos de reconhecimento de identidade a valorização cultural.  

2. Participantes da pesquisa: a pesquisa será desenvolvida em 04 

comunidades rurais, na cidade de Bonfim do Piauí, onde os agricultores desenvolvem 

o cultivo da mandioca, utilizando técnicas tradicionais. 

3. Envolvimento na pesquisa: Ao participar deste estudo o/a senhor/senhora 

permitirá que a pesquisadora Jussara Ribeiro Lacerda, realize entrevistas temáticas e 

faça o reconhecimento das unidades produtivas, através da ficha de reconhecimento 

bem como responder as perguntas que constam na ficha aplicada e permitam o 

registro fotográfico pelo Projeto do qual estão participando. O/A senhor/senhora tem 

liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em 

qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para o/a senhor/senhora. Sempre 

que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone da 

pesquisadora do Projeto e, se necessário através do telefone do Comitê de Ética em 

Pesquisa com humanos.  

4. Sobre o reconhecimento das unidades produtivas, registro 

fotográfico, entrevistas temáticas: As metodologias serão realizadas in loco com o 

intuito de compreender a importância da cultura da mandioca nos processos de 

reconhecimento de identidade e desenvolvimento territorial.  

a) Reconhecimento / registro das casas de farinhas tradicionais, com 

levantamento de dados caracterizando a unidade. 

b) Entrevistas temáticas, e registro fotográfico; os entrevistados serão 

agricultores familiares maiores de 18 anos, que desenvolvem as atividades de cultivo 
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da mandioca. As entrevistas serão realizadas nas comunidades em cada residência 

familiar ou unidade produtiva casa de farinha.  E feito o registro fotográfico das 

pessoas nas atividades de produção e da unidade beneficiadora do tubérculo. 

5. Riscos e desconforto: A participação nesta pesquisa não infringe as 

normas legais e éticas e os procedimentos adotados obedecem aos Critérios da Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no. 510 de 2016 do Conselho 

Nacional de Saúde; nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua 

dignidade. O Projeto apresenta riscos mínimos, pois pode haver algum tipo de 

constrangimento, no entanto, foram tomadas medidas, a seguir descritas, buscando 

impedir que ocorram. O/a senhor/senhora poderá ou não receber a pesquisadora para 

participar das etapas da pesquisa, após consentimento prévio dado por telefone a 

pesquisadora responsável pelo Projeto, ocasião em foi agendado dia, e horário 

indicados pelo (a) senhor (a) em que teria disponibilidade para receber a 

pesquisadora. Lembramos que, mesmo após consentimento prévio, tenha desistido 

ou não tenha condições de receber a pesquisadora, tal recusa não trará qualquer 

problema ao (a) senhor (a), pois não é intuito da pesquisadora atrapalhar a rotina 

pessoal e de trabalho ou causar qualquer outro prejuízo ao bem-estar e privacidade 

do (a) senhor (a). 

6.Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais. Somente a pesquisadora, sua orientadora e coorientadora 

terão conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo 

aos que solicitarem que seus nomes não sejam mencionados na publicação final. 

7. Benefícios: Ao participar desta pesquisa o/a senhor/senhora não terá 

nenhum benefício direto. Contudo, esperamos que este estudo proporcione 

informações confiáveis e relevantes sobre a importância da valorização da identidade 

e manutenção da cultura da mandioca no cotidiano do agricultor, bem como fomentar 

a preservação de ambos e incentivo de políticas públicas. Há o comprometimento da 

divulgação dos resultados obtidos, respeitando-se o sigilo das informações coletadas, 

conforme previsto no item anterior.  

8. Pagamento: O/A senhor/senhora não terá nenhum tipo de despesa para 

participar desta pesquisa, bem como nada será pago por sua participação, mas caso 

haja alguma despesa garantimos o ressarcimento desde que seja decorrente da 

participação na pesquisa. O/A senhor/senhora terá direito a indenização, nos termos 
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da Lei, em caso de dano recorrente da pesquisa e também terá direito à assistência 

gratuita imediata e integral pelo tempo que for necessário.  

9.  Divulgação e acesso aos resultados: 

 Há o compromisso de divulgar os dados e que os participantes desta 

pesquisa terão acesso aos mesmos.  

Esta pesquisa alinha-se com os requisitos do Comitê de Ética em Pesquisa-

CEP, que tem como missão institucional revisar todos os protocolos de pesquisa 

envolvendo seres humanos, tendo como competência as tomadas de decisões sobre 

a ética da pesquisa a ser desenvolvida na instituição, de modo a garantir e resguardar 

a integridade e os direitos dos voluntários participantes nas referidas pesquisas.  

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre 

para participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem: 

Confirmo que recebi cópia deste Termo de Consentimento, e autorizo a execução do 

trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo.  

Obs.: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito.  

Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto meu consentimento em participar da pesquisa. 

______________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 

_______________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

__________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

________________________________ 

Assinatura do Orientador 

Pesquisadora: Jussara Ribeiro Lacerda – telefone: (74) 99809- 6323 

E-mail: jussaradelacerda@gmail.com 

Orientadora: Profa. Dra. Lucia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira 

Telefone: (87) 9157-7933 E-mail: Lucia.oliveira@univasf.edu.br 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa: Luciana Duccini 

Vice-Coordenadora: Rodolfo Araújo da Silva 

Telefone do Comitê: 87 2101-6896 

E-mail cedep@univasf.edu.br 
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ANEXO B – Parecer consubstanciado do comitê de ética em pesquisa – CDEP/ 

UNIVASF 
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