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ELEMENTOS BASICOS DA HORTICULTURA DE 

SUBSIST~NCIA INDtGENA 

por 

EDUARDO GALVÃO 

Nos últimos anos tem sido crescente o interêsse pelos 
processos de horticultura entre povos primitivos e pelas plan
tas por êles cultivadas. Dos trabalhos modernos destacam-se 
os de Bartlet (1956), Conklin (1959, 1961) e Dozier (1958), 
tanto pela bibliografia como pela orientação metodológica. 
Com referência a grupos tribais brasileiros, entretanto, o ma
terial é bastante escasso. Na maioria das monografias e es
tudos, a descrição de roças, a identificação de plantas, e dos 
processos e técnicas é apenas incidental ao texto. Por outro 
lado, o problema pouco tem interessado aos botânicos, de 
onde considerável confusão na identificação das espécies cul
tivadas e centros de origem e áreas de dispersão. As plantas 
utilizadas por índios brasileiros, exóticas ao europeu, chama
ram, de imediato, a atenção dos cronistas que as descreve
ram em grande detalhe. Dêsses primeiros relatos, sem dú
vida, o mais completo é o de Gabriel Soares de Souza. Tam-· 
bém vamos ·encontrar nesses cronistas, descrições sôbre téc
nicas para o abate e cultivo das roças e do processamento 
do seu produto. Contudo, falta a essas informações um com
plemento básico, e quantitativo. Freqüentemente, é usada 
expressão semelhante ou equivalente a "extensos roçados". 
Isso se repete na crônica moderna. Um dos trabalhos que 
melhor condensam o assunto é o do botânico Hoehne -
Plantas cultivadas no Brasil no Século XVI ( 1937). Moder
:namente, uma das iniciativas pioneiras cabe a Roberto e 
Dole Carneiro, que, em vários artigos, têm chamado a aten
ção tanto para os processos e técnicas usadas em roças indí
genas, como para a área. de cultivo e mais elementos quanti
tativos (Carneiro, 1956), apoiados em material coletado em 
tribos xinguanas, em estado de relativo isolamento. Há ainda 
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a salientar, os trabalhos de Rogers sôbre a mandioca e do 
Instituto de Genética de Campinas sôbre variedades de milho. 

Nesta comunicação, pretendemos apenas apresentar a 
indicação sumária de elementos que nos parecem básicos no 
estudo da horticultura indígena. 

Plantas cultivadas 

É considerável o número de plantas cultivadas pelo ame
ríndio, algumas de extensa distribuição geográfica no con
tinente, a exemplo do milho, outras de düusão mais restrita, 
como a mandioca. Fatôres, sobretudo de ordem ecológica e 
cultural, foram os condicionantes. Há ainda a considerar aque
las plantas como variedades do algodão, feijões ou favas, abó
bora e inhame, que, por apresentarem dispersão transconti
nental, indicam a possibilidade de empréstimos culturais e 
contatos históricos entre o Velho e o Nôvo Mundo, embora 
seja ponto pacífico que à época das primeiras migrações da 
Asia para a América, o índio não tivesse conhecimento da 
agricultura. Como ponto de referência, adotamos a lista con- : 
tida no artigo de Sauer (1950). Aí se incluem como princi- · 
pais, do ponto de vista de subsistência, o milho (Zea mays), · 
a mandioca (Manihot sp) , feijões (Phaseolus e Canavalia), · 
abóbora (Curcubita), batata dôce (Ipomea), cará (Diosco
rea), amendoim (Arachis) , pimenta (Capsicum) e banana , 
(Musa). (1 ) 

A compilação de fontes como Hoehne, Sauer e Lowie · 
(1946a, 1946b e 1948) , indicam três plantas como básicas 
na subsistência de grupos indígenas brasileiros, a mandioca, 
o milho e a batata doce. Estas duas últimas aparecem, ge- . 
ralmente, associadas a outras, sobretudo o amendoim, o cará, 
o feijão e a banana. O mapa I indica, t entativamente, a área 
de predominância ou de uso preferencial de uma dessas plan
tas. (Fig. 1 - mapa). 

A mandioca, em uma de suas duas variedades principais, 
(Manihot utilíssima) , a "mandioca brava" e a macaxeira, 
dominam a área amazônica, e, em tempos históricos, pràti
camente tôda a faixa litorânea. Não temos dados que permi
tam indicar a procedência de uma das duas variedades, o 
que do ponto de vista histórico seria de grande interêsse, 
pois, observa-se que o uso da "mandioca brava", tem como 

(1) De provável origem extracontinental e geralmente considerada como e mpréstimo 
cultural recente . (Sauer ,1950). 
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Fig. 1 - Areas de cultivo preferencial. 

área central a região entre a margem norte do rio Amazonas 
e o Orenoco, com infiltração para o sul, ao longo de afluen
tes, a partir do Madeira, para leste, interrompida, porém, na 
região do Brasil Central, com eixo no Tocantins. Nessa área, 
parecem estar reunidos todos os elementos básicos do cha
mado complexo da mandioca, raladores, peneiras, tipitís e 
fornos de barro. Mais a oeste1 sobretudo na região do Juruá
Purus, vamos encontrar predominância da macaxeira, atin-
gindo até o sul a bacia do Paraná-Paraguai, porém, aí já de 
ilnportância mais atenuada, pela presença do cultivo mais 
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intenso de plantas como o milho e a batata doce (2
). Para

lelamente, desapareceram, ou se tornam menos importantes, 
instrumentos como tipití e fornos. 

O milho predomina na orla ocidental da fronteira brasi
lewa, a partir do Guaporé para o sul, especialmente na bacia 
Paraná-Paraguai. Contudo, sua dispersão se faz, também, 
para leste, indo até à Serra do Mar, e contorna pelo sul a 
região do Brasil Central, área em que domina a batata doce. 
1: interessante notar que, sua difusão, com centro provável 
na encosta andina, aic·an.çou grupos de nível tecnológico bas
tante simples, como os Nambikwara, Kaingang, Kaiapó me
ridionais e setentrionais e os Botocudos. O número de varie
dades de milho e técnicas de preservação dessas variedades 
entre os Nambikwara e Kaingang, são sintomáticas de longa 
habituação ao cultivo. Por outro lado, a técnica do seu pro
cessamento para alimento exige um instrumental muito mais 
simples do que para a mandioca. 

A batata doce, embora de difusão pràticamente universal 
entre os grupos indígenas brasileiros, tem, ou melhor, teve, 
sua maior importância, como planta de cultivo, na região do 
Brasil Central, notadamente entre os Timbira e Kaiapó se
tentrionais (3). Convém notar, porém, que resultando de em
préstimos historicamente recentes, a mandioca e a macaxeira 
são hoje largamente cultivadas por essas tribos. Não discu
timos a fonte de conhecimento ou de empréstimo, se de gru
pos tupi co-vizinhos ou se da frente pioneira nacional, mas 
acreditamos que, a sua importância entre aquêles grupos, de
rivou menos de seu valor como alimento do que como ele .. 
mento de t.roca e comércio com os neo-brasileiros. Ainda, é 
de se notar o uso de um produto da mandioca, a farinha, e 
ausência de outro, o beiju, que, nas tribos da área norte
amazônica onde o complexo da mandioca reune mais ele
mentos, é o alimento básico. 
ti ~ -, ..-.:-~~:'§·~~·- · ·- - r.r "<i.I}"' ~~~--~~ 
1 ti:: .'·~- .... ~~~·";:m~ .. ,, .. ,. .... ,. .... ~::..Mi'.~."":-•,~"'" . . - "Ç·· ~!.~~~~~~,.,..~~;if."(...i,~·7<":""''"'1f .. -r.~1 .. ,;;.- .. ~'.1.Sf.~-~~., 

\ :!J!r..._' 1'\,,;; . ,.. .. .... . • - ~";:':--~V._ -~.... "!; '""',.. \o.t~;~·. '--t"":"~1-~ ~. - ......... ;,w··~"i 
-- ;.ar_ • - - -;;."'" ·~- Técnicas · r.. - - ~ -- ...,.,.~--~-~~~ 

O processo de abertura e cultivo de roças já tem sido 
amplamente descrito (li). Bàsicamente, se constitui na der-

(2) Na área Norte-Amazônica, sobretudo na Guiana brasileira , especialmente entre 
os grupos caribes, a macaxeira é hoje desconhecida. Entretanto, aquê les que 
entraram em conta to com o brasileiro, Apalai, Kachuyana e ma is recentemente 
(1960), também os Tiriyó, adota ram o cultivo e consumo da maca:xeira. 

(3) Nimuendajú (1939, 1946<), aponta o Jcupá como a planta de cultivo tradicional 
entre os Jê do Norte, informação corroborada p or Ar naud (informação pessoal). 
Ambos, entretanto, reconhecem na batata doce o alimento b6sico. 

(4) Entre os últimos trabalhos, um dos mais deta lhados é o d e Frike l (l 959), sôbre 
a roça Munduruku. 
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rubada de um trecho de mata virgem ou de capoeirão, a quei
mada, a coivara, e o plantio nas primeiras chuvas do inverno. 
Não havendo problemas de terras, a roça é usada por dois 
e até três anos, sendo a replanta quase exclusivamente de 
mandioca. Após o primeiro ano, abre-se nova roça, em outro 
trecho da ma ta, e terminados os três anos, abandona-se o 
terreno. Fogem a essa regra as chamadas manchas de "terra 
preta", encontradiças na Amazônia, excepcionalmente fér
teis, que podem ser usadas por vários anos. Na medida que 
a mata a ser derrubada vai se distanciando da periferia da 
aldeia, surgem os "centros", para onde as famílias se trans
ferem e para onde transportam o equipamento de trabalho. 
Trazem para a aldeia o produto já processado. Esta passa a 
constituir mais propriamente um centro social em que o 
grupo local se reune para festas e ocasiões cerimoniais. Os. 
"centros", não raro, se transformam em novas aldeias, so
bretudo entre grupos aculturados que, premidos pela neces
sidade de uma produção para comércio, dispõem coletiva
mente de equipamento mais oneroso e complexo, como as, 
"casas de farinha". Alguns autores (Carneiro, 1956), insis
tem em afirmar que êsses processos de cultivo permitiriam 
uma estada indefinida no mesmo local, atribuindo a mudan
ça de aldeia a outros fatores ('>). 

Instrumental 

Dois implementos foram usados na horticultura indíge
na: o machado de pedra e o pau de cavar. O primeiro de· 
vários materiais, sobretudo o basalto, granito e diabásio. Di
ferenças no tratamento da superfície da pedra, perfil e no 
encabamento, são características de cada grande província 
cultural. Por servirem como peça de comércio, são de difu
são geográfica muito extensa. Sôbre seu uso, temos poucas in
formações, dado que desapareceram, ràpidamente, face à intro
dução de similares em ferro trazido pelo europeu. Apenas 
aquelas tribos mais isoladas ainda mantiveram seu uso neste 
século. Assim os Nambikwara, que os utilizaram até 1912, 
sendo a técnica de seu manejo registrada por Roquette Pinto 

\5) Sem dúvida, fatôres ligadoo à morte e a crenças no sobrenatural, têm influência 
decisiva em alguns casoo. Mas, é preciso considerar a escassa fertilidade de 
a lguns terrenos, sobretudo na região amazônica, que uma vez despojados da 
cama da florís tica protetora, sofrem um processo de intensa Uxiviação e conse
q üente perda de elementos minerais. 
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(1938: 247), e na área do Alto Xingu, por von den Steinen 
(1940:249) (6). 

A introdução do machado de ferro, elevou de muito a 
capacidade de derruba, permitindo a ampliação das áreas 
roçadas. Ao mesmo tempo, a individualização de sua proprie
dade, foi acentuada ainda pelo escambo e comércio de pro
dutos agrícolas entre índios e colonizadores. Ao machado, 
juntou-se o facão, a foice e a enxada, facilitando sobretudo o 
trabalho de limpeza e capina do roçado. 

O pau de cavar, geralmente um bastão de metro e meio 
de comprimento, com a ponta em bizel ou afilada, endure
cida a fogo, ainda hoje é de uso entre muitos grupos: como 
os da área N orte-Amazônica. Também os Kaiuá, do sul de 
Mato Grosso, que o utilizam ·no plantio do milho e entre os 
Timbira (Nimuendajú, 1946). Modernamente, é substituído 
por cavadeiras de ferro. Além de seu uso na agricultura, 
servia também para escavar raízes silvestres utilizadas na 
alimentação (7 ) . 

O machado de pedra ou de ferro, é um instrumento de 
uso dos homens, a quem é a.teta a derrubada das roças. O 
pau de cavar, ou a enxada ou a cavadeira, das mulheres que 
se encarregam do plantio e amanho das roças (8 ) . 

Os implementas acessórios, e que já dizem respeito ao 
processamento dos produtos da roça, são de propriedade e 
manuseio feminino, embora alguns confeccionados pelos 
homens: assim, o ralador, que vai desde o fabricado de pe
dras ásperas (Xikrin e Tiriyó do centro) ou, uma simples 
casca de árvore, ou raiz, a exemplo a de paxiúba, ou de tá
buas com a superfície indentada de fragmentos de quartzo 

(6) Em 1957, o autor teve a oportunidade de coletar entre os Kamaiurá, do alto 
Xingu, alguns machados de pedra, já não mais usados como implementos de 
roça, porém, como macetes para bater a entrecasca de uma árvore, utilizada 
como material de confecção de máscaras de dança e de bôlsas. Um tipo de téc
nica semelhante ao da área norte-amazônica (Koch-Grünberg, 1909-1910). Eram 
objetos a que se atribuia grande valor, de· propriedade das mulherEl'S, e quardados 
enterrados no chão dcrs casas. 
Alguns velhos Tenetehara, do rio Pindaré, ainda se lembravam da técnica de 
seu uso. A vegetação arbustiva tinha o caule dobrado sôbre a l&mina do ma
chado, apoiada na terra e mantida firme com cabo sequro pelo pé. Com um. 
macete de madeira batia~e sôbre o caule até quebrá-lo de encontro à lmnina. 
Nas árvores ou arbustos de porte maior, o machado era usado na forma comum, 
abrindo-se um anel em tôrno do tronco. Depois de sêco, uma fogueira circular 
permitia a derrubada do tronco. As roças eram pequenas e exigiam colaboração 
de todo um grande grupo familiar, sendo s ua propriedade coletiva (N.A.). 

(7) Um pequeno pau de cavar, esculpido e pintado é ainda hoje usado pelas índias 
xinguanas para desenterrar batatas. (Steinen, 1940:363, reproduz vários dêsses 
paus considerando-os, porém, como utilizados para desenterrar mandioca). 

(8) Nas tribos francamente aculturadas, o homem passou a assumir a tarefa do 
plantio. Em alguns ca5os, como os Tenetehara, Kaiuá, por exemplo, reserva-se 
ainda às mulheres. o plantio de algumas espécies, como o milho e o algodão. 
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ou outro material duro, as peneiras e prensas (t.ipiti). As 
mulheres fabricam as chapas de cozimento de beijus ou de 
torração da farinha e panelas de barro para cozimento (9). 

Áreas eultivadas 

Como já foi dito acima, temos muito poucas indicações 
sôbre a superfície de áreas cultivadas. É êsse um detalhe 
que mesmo em autores modernos, geralmente escapa à obser
vação. Nas tribos da área amazônica, menos afetadas pelo 
contato, abre-se a roça "em redondo". É característica a 
forma circular dos roçados. A estimativa da área 'ª ser der
rubada se faz em têrmos de sua capacidade para um número 
pré-determinado de feixes de maniva, cuja produção atenda 
às necessidades de consumo interno ('número de familiares) 
e de um excesso para venda no comércio. Na região do Rio 
Negro, pudemos estabelecer uma média aproximada de 8.000 
m2 por família de cinco pessoas (1º). Já entre os Tenetehara, 
do Pindaré (Maranhão) , a roça segue o modêlo caboclo, ge
ralmente retangular e obedecendo a uma estimativa em me
dida linear, a "tarefa" ou "linha'', com vistas, também, à 
produção por uma dessas unidades. As superfícies medidas, 
oscilavam entre duas e dez linhas (5.000 m2 a 25.000 m2) 

( 11). Para os Kaiuá, temos uma freqüência aproximada de 
5.000 m2 a 20.000 m2 (Watson, 1942 e Galvão, nota de cam
po) . Essas áreas são calculadas para sustento de uma fa
mília, variando de 3 a 5 membros. As áreas maiores são, em 
parte, explicáveis pela necessidade de produção para o co
mércio. Para .a região andina atribui-se meio acre por indi
víduo (Steward, 1949: 665), e para o México área superior, 
um acre, também por indivíduo (Kroeber, 1939: 146-163). 
I?ara o Xingu, 2.700 rn2 foram calculados como n'ecessários 
para sustentar uma pessoa (Carneiro, 1956) ~ Para os Xikrin, 
a estimativa total de Frikel, é de 4 hectares para 140 pes
soas (informação pessoal). As variações são principalmente 
função de situação de contato e pressão econômica. É bas-

Muitos dêsses instrumentos são hoje substituídos por outros semelhantes, feitos 
de metal e adquiridos por trocas, a exemplo dos raladores feitos de pedaços de 
lata, fw.:ada a prego, e os tachos e fornos de cobre ou ferro· zincado. 

(10) Essa â rea SUjPOrtava o plantio de 25 a 30 feixes de maniva, com uma produção 
estimada ém 30 paneiros (900 quilos). É de se notar que, em geral, um indivíduo 
possui, no mínimo, duas roças. A "madura", de onde colhe a mandioca, e a 
"verde", plantada, porém, ainda não em condição de colher. Observamos uma 
m_édia de 45 pés de mandioca para cada 5 m2 (nota de campo) . 

(l l) Uma linha (2.500 ni2 - linha calculada a base de 2,00 a braça. Algumas vêzes, 
a braça atinge 2,50 µ:its.) bem plantada, estimam· os Tenetehara se1: capaz de 
P._roduzir cêrca de 1.000 quilos d_e farinha de mandioca (Wagley e Galvao, 1949:42). 
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tante contrastar a região do rio Negro, de áreas cultivadas, 
sensivelmente menores, com a do Pindaré. Na primeira, o 
índio é engajado numa economia predominantemente cole
tora (borracha, piaçaba e balata), afastado da aldeia ou dos 
centros por períodos que se prolongam até seis meses, e em 
que é desistimulado de uma produção agrícola maior, C'ujos 
preços no mercado não podem competir com o crédito e avia
mentos facilitados pela atividade extrativista. No Pindaré, 
predomina a produção agrícola, embora a coleta de babaçu 
seja subsidiária, porém, aí mais como um refôrço de renda 
obtida pela venda de farinha, peles e óleos vegetais, e sem 
obrigar ao deslocamento da aldeia para o centro extrativista. 

:msses dados devem ser complementados por outros que 
se referem a horas e dias de trabalho por ano, empregados 
na abertura e cultivo de roças. As condições de trabalho de 
campo, entretanto, não nos permitiram até o presente êsse 
controle. Apenas como indicação citamos aqui os dados ob
tidos em um núcleo rural do Baixo Amazonas, cujas condi
ções de trabalho, técnicas e produtos cultivados, se aproxi
mam daquelas de índios já aculturados e em contato perma
nente com sociedade nacional. 

Um homem só trabalhando uma área de uma tarefa 
(CA 4.000 m2 ), levaria cinco dias para roçar o mato, cinco 
dias para a derruba, um dia para a queima, cinco dias para 
a coivara, e 20 dias para o plantio. A isso se acresce mais 16 
dias para a capina e limpeza,. somando um total superior a 
40 dias de trabalho. ~sses dados são para capoeirões, em ter
reno de mata, o número de dias seria superior. 4.000 m2 po
dem produzir cêrca de 900 quilos de farinha, estimando-se 
o consumo de uma família (5 pessoas) em 700 quilos por 
ano. Em Itá, um homem roça geralmente 4 tarefas, somando 
seus dias de trabalho a cêrca de 170. A média de roças de 
mandioca é de 2,7 tarefas (10.800 m2) (Wagley, 1957: 
105 ss). 

Proeessam.ento dos produtos 

MANDIOCA 
O preparo da mandioca, visa, especificamente, a produ

ção de um tipo de massa desprovida de fibras lenhosas, e no 
caso da mandioca brava, do conteúdo de ácido prússic·o, mas
sa que serve para o fabrico de beijús e de farinha. Nesse 
processo, são obtidos sub-produtos como a tapioca e o tucupí. 

As técnicas de preparo da mandioca obedecem a um 
mesmo sistema, comum à maioria das tribos que a cultivam. 
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Notam-se variantes em relação ao instrumental. Como têm 
sido descritas em grande detalhe, nos limitaremos a um su
mário das fases essenciais, utilizando, como base, as que se 
observam na área norte-amazônic·a, onde, como já se afir
mou, o complexo se realizou de forma tecnologicamente mais 
completa. 

MANDIOCA BRAVA 
Na colheita, dependendo da variedade, as raízes podem 

ser colhidas de seis meses, até pouco mais de um ano, após 
o plantio. Corta-se o caule e arrancam-se as raízes com as 
mãos, ou afofando a terra com a ponta do facão. O caule 
ou maniva, é despojado dos galhos e fôlhas, e cortado em 
pedaços de 20 a 30 cm, aproximadamente. Quando a roça 
é nova e se pretende o replantio imediato, amontoa-se um 
pouco de terra ou se abre uma pequena cova, e aí são enter
rados em ângulo de 45.0, três ou mais pedaços de maniva. 
Caso contrário, a maniva é reunida em feixes e depositada· 
em local protegido da roça, para uso futuro, no replantio. As 
raízes são arrumadas em cestos de carregar e transportados 
da roça para a aldeia ou ao "centro". E essa uma tarefa 
essencialmente feminina, mas, não raro, o marido pode aju
dar a mulher no transporte da carga. 

As raízes são descascadas a faca. Antigamente, pedaços 
de conchas serviam como instrumento, processo que perdu
rou no Alto Xingu, até 1950 (observação do autor). A ope
ração seguinte é o ralamento. Na área norte-amazônica, 
êsses raladores são feitos de tábuas, de cêrca de 0,80 mts. por 
0,35 mts., ligeiramente côncavas, em cuja superfície são fi
xados fragmentos de quartzo, reforçando-se a indentação 
com banhos· de latex de sorva (Couma sp) - (Fig. 2a, b). 
A massa obtida pelo ralador, é· lavada com~ água 

Fig. 2a - Ralador de tábua indentada com fragmentos de quartzo. 
índios do Rio Negro, Am. 

i 
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Fig. 2b - Ralador de mandioca, do tipo 
mais primitivo, fabricado de casca de pau. 
Protótipos dêstes eram os de pedra. ín
dios Timbira, Maranhão. 

Fig. 3 - Tipiti de distensão de uso 
muito generalizado nas 
áreas de cultivo da man
dioca. A esquerda., carre
gado de massa molhada; 
à direita, compressão por 
distensão mecânica, pêso 

ou alavanca. 

sôbre uma peneira de crivo 
fino, recolhendo-se o líqui
do a uma panela. Usa-se, 
para isso, um tripé de su
porte de peneira. Enxuta, 
por pressão manual, a 
massa é levada ao tipiti, 
tubo trançado e flexível 
que funciona como prensa 
por distensão. Esta é f aci
li tada por um sistema de 
alavancas (Fig. 3). O su
mo que escorre da massa, 
o tucupi, é também reco
lhido. A massa, sêca, é ar
rumada em pães que são 
deixados secar ao sol. 

Para o fabrico de beI]ú,s, 
êsses pães são esfarelados 
e borrifados com água, até 
se obter massa de liga, a 
qual é espalhada sôbre ta
chos rasos, hoje de metal, 
antigamente de barro, sob 
os quais se construiu uma 
espécie de f ômo, e aí deixa
dos tostar. 1!:sses beijús são 
preparados diàriamente, e 
quando não consumidos 
são deixados secar ao sol 
para melhor preservação. 

\ 
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Para a farinha, o processo geral é o mesmo, descascamen
to, ralação, peneiramento e prensagem. A massa sêca esfa
rela-se e é deixada torrar nos tachos. Daí, após resfriar, é 
armazenada em paneiros forrados com fôlhas, geralmente de 
sororoca. Há uma variante importante, o processo de pubar 
a mandioca. As raízes, sem outro tratamento, são deposita
das em água, muitas vêzes no fundo de canoas, e aí deixadas 
pubar por três ou quatro dias. A casca se desprende, fàcilmen
te, e depois de peneirada para libertá-la das fibras, a massa é 
levada ao tipiti. :&:ste processo é menos trabalhoso, porém, 
serve somente para o fabrico de farinha, pois a massa azeda. · 
É comum usar-se dos dois processos, simultâneamente, mis
turando-se a massa ralada com a puba, e em proporções que 
dependem das variedades de mandioca usadas, e que torna
rão a farinha mais ou menos azêda.-

0 polvilho é obtido pela decantação do sumo de mandio
ca que escorre da peneira. Depois de bem lavado para desin
pregná-lo do sumo venenoso, é levado aos tachos para torrar, 
obtendo-se a tapioca propriamente dita. O sumo, ou tucupí, 
colhido pela prensagem, é aquecido, ou simplesmente deixado 
exposto ao sol, para volatização do ácido prússico, e utilizado, 
posteriormente, como veículo líquido para condimentos. 

Ainda da massa da mandioca, misturada a bastante água, 
cozinhada e deixada fermentar durante dias, usando-se a 
mastigação da massa ou pedaços de beiju velho como agen
tes, é feita a bebida predileta da maioria das tribos amazô
nicas, o caxiri. Mesmo naquelas áreas em que predomina a 
macaxeira, usa-se a mesma bebida, a ex:emplo a chic·ha dos 
grupos ocidentais. 

São comuns também os mingaus, feitos de massa de 
mandioca, e preferencialmente de macaxeira, quando esta é 
cultivada, por ser mais adocicada. 

O maior número de elementos positivos e de tecnologia 
mais avançada são encontrados na área norte-amazônica e 
nas tribos tupi-guarani históricas da orla litorânea, o que 
parece indicar aquela como centro de desenvolvimento e di
fusão do complexo da mandioca. As diferenças de nível tec
nológico de parte do equipamento, sobretudo o de prensagem, 
como observadas para grµpos de cultura nitidamente ama
zônica, a exemplo os do alto Xingu, e os Tapirapé do Brasil 
Central, podem indicar que, tais tribos, desgarraram-se do 
núcleo central em época remota, quando o complexo ainda 
não havia atingido o seu ponto de elaboração máxima (12

). 

(12) Dole (l 956) ana lisa os diversos mecanismos de prensa gem, e os utiliza como um 
eleme nto de reconstituição histórica ncr América Tropical. 
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Os tipitís de torção (Fig. 4), de menor capacidade e me
nor eficiência mecânica, usados pelos grupos Jê da área To
can tins-Xingu, confirmam a sugestão de Nimuendajú (1946: 
58), de que o empréstimo da mandioca seria anterior aos 

Fig. 4 - Tipiti de torção. índios Xikrin (Kaiapó), P.a.rá. 

primeiros contatos com o povoador europeu que se utilizou 
de distensão por influê·ncia 'tupinambá. 

Um outro ponto, a preferência do beiju ou torta de man
dioca sôbre a farinha na área norte-amazônica, Tapajós, Ma
deira e Xingu, e histõric·amente para os Tupinambá, parece 
indicar que a predominância do uso da farinha, notada para 
a maioria dos grupos em contato permanente a exemplo dos 
Tenetehara, parece indicar efeito de aculturação. Por ser de 
fácil armazenamento e boa conservação por um período lon
go de tempo, afirmou-se econômicamente como produto de 
troca (·13) • 

(1 3) Em tempos hist6ricos usavam os Tupinambá de uma chamada farinha de quena 
(Vicente Salvador, cap. VIII, citado por Hoehne, 1937:305}. "O mais ordinário 
e principal alimento do Brasil é o que se faz da mandioca que são umas rraízes 
maiores que nabos e de admirável propriedade, porque se as comem cruas ou 
assadas são mortífera peçonha, mas raladas, expremidas e desfeitas em farinha, 
fazem delas uns bolos delgados que cozem em uma bacia ou alguidar e se 
chamam beijus, que é muito bom mantimento, e de fácil d igestão, ou cozem a 
mesma farinha, mechendo-a na bacia como confeitos a esta se a torram bem, 
dura mais que os beijus, e por isso é chamada farinha de guerra, porque. os 
índios a levam, quando vão à guerra longe de suas casas, e os marinheiros 
fazem dela sua matalotagem daqui para o Reyno." Hoehne acrescenta a essa ci
tação, o fato de haver duas qualidades de farinha, a ralada de mandioca, que 
seria a de "guerra", e a puba, de consump doméstico. É nossa observação que 
geralmente, as duas variedades, puba e ralada, são misturadas. 
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MILHO (Zea Mays) 

O milho, é uma planta cuja área de dispersão na Amé
rica foi, em tempos pré-colombianos, muito mais ampla que 
a da mandioca e a da macaxeira. Estendia-se desde o baixo 
São Lourenço e Alto Missouri, no hemisfério norte, até a 
ilha Chiloé, na costa meridional chilena, alcançando, assim, 
os extremos da área de prática de horticultura no Novo 
Mundo (Sauer, 1950: 489). No hemisfério norte, como na 
região andina, foi sobretudo um cereal, enquanto nas terras 
baixas e úmidas da floresta tropical era utilizado mas como 
produto de consumo imediato, quando ainda "verde". Sua 
importância na alimentação decresce de Honduras para o 
Sul. Seu consumo, nas Antilhas, e em grande parte da Amé
rica do Sul, se fazia melhor como elemento básico da bebida 
fermentada comumente conhecida como chicha (Sauer, 1950: 
494). 

No Brasil, sua difusão alcança desde a área amazônica 
até o sul de Mato Grosso (Caiuá-Guarani) , Sul (Kaingang), 
Centro Sul (Kaiapó Meridionais), infletindo para o Norte e 
Leste, acompanhando a faixa entre São Francisco e a Serra 
do Mar (Botocudos e Tapuias). Entre êstes últimos grupos, 
como também entre os Kaiapó Meridionais e os modernos 
Akwen-Xavante, as roças de milho eram abertas e plantadas, 
dispersando-se o grupo em pequenas bandas para a atividade 
de coleta, caça e pesca, as quais, voltavam-se a se concen
trar, pela época da colheita . . 

Exceto por aquelas tribos do Oeste, como os Pareci-Gua
rani, receptivos culturalmente à influência sub-andina, sua 
área de penetração acompanha pràticamente .a da ocupação 
pelas tribos campineiras ou marginais, em que é um compo
nente importante na alimentação. A evidência disso se en
contra tanto nos relatos de cronistas e viajantes (Kaiapó 
Meridionais e Botocudos), como informações mais recentes 
focalizando grupos relativamente isolados do planalto cen
tral, assim os Nambikwara (Lévi-Strauss, 1948: 363) e os 
Xavante. ~stes, durante a época da. safra, utilizam diària
mente, cozido, assado, ou como bôlo feito de farinha de mi
lho socado no pilão e misturado com água (Sadock de Sá, 
1954: 161 ss). 

Planta de crescimento rápido, relativamente rústica, e 
com maturação de cêrca de quatro meses oferece maiores 
facilidades que a mandioca, tanto no cultivo como no pro
cessamento. Sua utilização como planta de sustento foi li-
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mitada, acreditamos, menos por fatôres ecológicos do que 
culturais. 

Para o seu cultivo e processamento, tomamos por base 
as técnicas utilizadas pelos Kaiuá, onde pudemos observar 
mais demoradamente o fato (cf. também Watson, 1952: 68 ss 
e Schaden, 1954: 53 ss) . 

Preparada a roça, com pouca antecedência ou já nas 
primeiras chuvas, as espigas reservadas para sementes, guar
dadas do ano anterior, são desgranadas, e os grãos levados 
para a roça em sacos ou cuias (H). 

Com o pau de cavar, abre-se uma pequena cova onde se 
deixam cair três ou quatro grãos, recobrind0-os com terra 
que se empurra e calça com os pés. Duas mulheres se ocu
pam do trabalho; a primeira, à frente, abrindo a cova, e a 
segunda lançando os grãos e calcando a terra. É um traba
lho, na maioria das vêzes, realizado sob forma coletiva, o 
mutirão, de que participam, pràticamente, tôdas as mulhe
res e jovens da aldeia. Não raro, canções acompanham o tra
balho e lhe dão um ritmo de andamento. Quando já madu
ro, parte do milho é colhido para consumo imediato, e ores
tante, é "quebrado", isto é, as espigas são dobradas sôbre o 
caule de modo a proteger o grão da chuva. A colheita se faz, 
individualmente, e a espaços irregulares, recolhendo-se as 
espigas a paióis, pequenas construções de duas águas, cober
tas de sapé e bastante elevadas do chão, fazenda-se o acesso 
por uma escadinha. 

O milho verde pode ser consumido, simplesmente assado 
na brasa ou c'Ozido, o que é mais raro. O sêco é pilado e a 
farinha resultante utilizada para fazer vários tipos de min
gaus. Os Kaiuá fazem largo uso da farinha de milho, para 
misturá-la com água, cozinhar a mistura e deixá-la fermen
tar em grande cochos. A fermentação é iniciada pelo pro
cesso clássico, também usado no caxiri amazônico, que é o 
das mulheres bochecharem e mastigarem a massa devol
vendo-a ao côcho. A mistura pode sofrer adições de batata 
doce ou de macaxeira, cozinhadas, e também fermentadas 
pelo mesmo processo. É então peneirada, coada e guardada 
em grandes cabaças. O consumo da chicha é de uso pràti
camente diário. Para as ocasiões festivas a chicha é servida 
diretamente dos cochos. 

Entre os grupos campineiros, o milho é geralmente con
sumido ou quando verde ou como farinha depois de pilado. 
(14) Enquan to o milho de consumo é guardado em paióis, o de se mente que é sele

cionado segundo a variedade e textura da espiga, é guardado amarrado em 
molhos e pendurados nos e ste ioa da s habitaçõee (N . A .). 
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Entre os Tapirapé, grupo da floresta do Brasil Central, 
a farinha de milho pilada e após torrada em panelas, é de 
relativa importância e o seu consumo pràtican1ente diário. 

Ao milho, naquelas áreas em que não predomina a man
dioca, geralmente está associado o cultivo de feijões, e utili
zando-se a haste, já depois de desenvolvida, como proteção 
e sombras aos rebentos e para fixação das ramas. Também 
ao do amendoim, cultivado à parte, se torna complemento 
indispensável na dieta de alguns grupos, como os Nambi
kwara e os ~apirapé. 

Entre os Jê da área Tocantins-Xin.gu, et11bora a batata 
doce seja de cultivo. mais intenso, o milho é a única planta 
cuja origem é explicada na mitologia (Nimuendajú 1946: 
62). Observamos, entre os Tenetehara, uma cerimônia, "a 
festa do milho", das mais importantes no ciclo religioso, de~ 
tinada a acompanhar o crescimento de planta (Wagley e 
Galvão, 1949: 84 ss). Entre as tribos da área norte-amazô
nica, o milho, quando plantado, tem muito pouca importân
cia, mesmo entre grupos aruak, a exemplo dos Baniwa entre 
os quais seu cultivo foi pràticamente abandonado. Entre os 
Kubeo, o seu consumo é negligível (Goldman, 1961: 64). Be
cher (1960: 79 e 81), anota a falta de milho entre os Xiriana
Waiká, da região do Demeni, afluente norte do Rio Negro 
(15). 

BATATA (lpomea batatas) 

. É esta uma planta de cultivo, cuja distribuição na Amé-
rica é bem mais ampla que a da mandioca, alcançando desde 
o México até as regiões meridionais da América do Sul (Sauer, 
1950: 509). Sua cultura é pràticamente difundida por todos 
os grupos tribais brasileiros; entretanto, assume maior im
portância como planta de sustento entre os Timbira e Kaia
pó. Nimuendajú (1946: 58), com respeito a êsses grupos, 
contraria a opinião de Nordenskiõld, de que também essa 
planta seria um empréstimo Tupi, para a agricultura Jê. 
Salienta que, enquanto para os Tupi, a mandioca e o milho, 
teriam mais importância, os Jê do Centro e do Noroeste de-
pendiam para ali.mentação da batata doce e do inhame (ibi
dem) - "Tupi agriculture stresses maize and manioc, the 
Northwestern and Central Ge emphasize sweet potatoes and 
(15) Zerries (1 956, ct. por Becher, 1960:81), afirma a presença do milho entre êsses 

grupos habitantes mais a o norte, na Venezuela, salientando en1retanto, que seu 
cultivo se fazia em escala muito reduzido e o consumo como uma "delikatesse". 
Como afirmamos, no início, sua área de maior incidência é entre grupos da 
faixa fronteiriça do oeste. 



. 
• , 

REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S ., VOL. XIV 135 

yams, which virtually furnish their daily bread but play a 
more modest role among the Tupi". O mesmo autor atribui 
como planta de cultivo original dos Jê, o cupá (Cissus sp), 
uma trepadeira de forte conteúdo amiláceo, informação essa 
que é confirmada por Arnaud (informação pessoal) , para os 
Gaviões e por Frikel para os Xikrin-Djore (informação pes
soal), os quais, também, salientam a importância da batata 
doce para essas tribos. 

A técnica tradicional do plantio da batata doce, é ames
ma registrada, pelos cronistas, a exemplo de Gabriel Soares 
de Souza (1879, cap. 44: 150), "de maneira que onde se plan
tam uma vez, nunca mais se desinçam, as quais tornam a 
nascer das pontas das raízes, que ficam na terra quando se 
colhem a novidade delas". Não. são plantadas em ramas 
"mas detalhadas das mesmas raízes" (•16). 

No seu processamento, como alimento, a batata oferece 
menos dificuldade que o milho e a mandioca. Colhidas as 
raízes, são simplesmente assadas na. brasa, ou nos fornos de 
terra, características da cozinha J ê. 

Pela simplicidade do plantio e processamento, a batata 
doce pouco tem chamado a atenção dos etnólogos; entretan
to, apresenta, para a maioria dos grupos indígenas campi
neiros ou da floresta amazônica, um dos componentes bási
cos na alimentação. 

Sôbre sua origem e difusão, permanecem algumas dúvi
das. Sauer (1950: 509), apoiado nos estudos genéticos de 
Tiontin·e, considera mais provável a sua domesticação no Nôvo 
Mundo, embora as formas e variedades encontradas em ou
tras áreas. 

Em resumo, um levantamento dos elementos básicos da 
horticultura de subsistência de grupos indígenas brasileiros, 
leva às seguintes hipóteses. 

O complexo da mandioca, cuja origem e desenvolvimento 
máximo parece ter ocorrido na região entre o Orenoco e a 
margem norte do Amazonas, é o elemento de subsistência 
básica das tribos do tipo de culturas Floresta Tropical. A 
macaxeira, ou mandioca mansa, ou .ainda o aipim, como afir
ma Sauer (1950: 508) , de distribuição mais ampla que a 
mandioca, estendendo-se do nordeste argentino até o México, 
não se firmou como planta e alimento de sustento. A julgar 
pelos componentes do chamado complexo da mandioca, esta 
teria tido precedência sôbre a domesticação e cultivo da ma-

(16) Cf. també m Peckolt, 1871 citado por Hoehne (1937), como dos melhores estudos 
sôbre Ipomea. 
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caxeira, cuja difusão se pode explicar melhor em têrmos de 
receptividade cultural, dado não exigir um equipamento 
mais complexo como para a mandioca. Como afirma Ste
ward, um "deterrent" à expansão e difusão da mandioca 
teria sido o seu conteúdo de ácido prússico que exige um 
tratamento especial, prensagem e volatização, para consumo 
como alimento (Steward, 1959: 294) (17). 

A transformação de uma planta de conteúdo venenoso, 
e a sua dominância como elemento básico de sustento, repre
senta, mais que a domesticação, uma invenção das mais ori
ginais. O instrumento básico é a prensa, que serve tanto à 
desidratação da massa ralada ou puba, como, e principal
mente, para libertá-la do ácido prú§sico. A evolução tecno; 
lógica da prensa, oferece, como já apontou Dole (1956) , um 
elemento subsidiário importante para a história cultural da 
América Tropical. A prensagem varia desde a simples com
pressão manual (Karajá, Lipkind, 1948: 182), Tapirapé, Wa
gley e Galvão, 1948: 69), Kajabi (1956, field notes) (18), ao 
uso de tiras de entrecasca de árvores, ou de trançado (M&
traux, 1948: 666, Lowie, 1946: 481, Lévi-Strauss, 1948c: 363, 
Steward, 1948: 741), comum no extremo noroeste da Ama
zônia, área Juruá-Purus, e na área Tocantins-Xingu, ao que 
chamamos de tipití de torção (um tubo trançado, com aber
tura longitudinal, não distendível, com que :Se expreme a 
massa por um movimento de torção), à esteira do tipo xin
guano "tuavi" (Galvão, 1953: 13), na qual a massa é enro
lada e expremida por pressão manual, ao tipití clássico, um 
tubo de trançado flexível que se distende por tensão (pêso 
ou ala v.anca) . 

t:ste último, tecnologicamente mais avança_do, ençontra
se entre os caribes e aruaques, da área norte-ama.Zônica, e 
em tempos históricos entre os Tupi do litoral, e seu uso di
fundiu-se pela população neó-brasileira. Do que se pode su
por que tribos de cultura ·nitidamente do tipo floresta tro-

(17} tsse mesmo autor, considera, entretanto, que o processo de prensaqem pelo 
tipití, ou outro aparêlho, seria dispensável pela facilidade de volatizar o con
teúdo-ácido por cozimento, o que consideramos uma contradição, visto que a man
~:lioca jamais é consumida cozida. Sua massa, depois de ralada e prensada, serve 
sÇ>mente para o fabrico de farinha ou de belJús. Dessa mesma opinião participa 
Dole (1956:241), que considera o tipitf como um inetrumento de desidrataçã'o e 
não um mecanismo~ara eliminar o conteúdo ácido, afirmando que o ácido é 
volátil e pode ser removido por meios mais simples como o calor, exposição ao 
aol ou fermentação. Evidente confusão com um subproduto da mandioca, obtido, 
exatamente pela prensagem, o tucupí. 

(18) Para o preparo de pequenas quantidades de massa de mandioca, especialmente 
quando usada para alimentação de crianças, dispensa-se o uso do tipití ou qual
quer outra prensa, substituída pela pressão manual. Jt uma prática de uso cor
rente, tanto entre índios como cabocloa. 
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picai, como parte das que habitam a área do Juruá-Purus, 
Madeira-Tapajós, Alto Xingu, teriham se desgarrado do nú
cleo norte-amazônico em época anterior ao desenvolvimento 
final do complexo da mandioca (19). 

Dos produtos da mandioca, para alimentação costumei
ra, foi essencial o beiju, torta feita da massa de mandioca. 
A farinha, seja a sêca (ralada), ou d'água (puba), era, e 
ainda é utilizada na alimentação diária, misturada com 
água, sob a forma comumente conhecida por chibé, que se 
bebe em cuias como complemento à refeição, tal como ocorre 
entre a maioria das tribos amazônicas e cujo uso difundiu-se 
para a população cabocla. O uso da farinha misturada ao 
alimento, como já foi ressaltado, é posterior. 

A difusão e uso do milho, entre grupos indígenas brasi
leiros, oferece problemas tão complexos como os da man
dioca. Sua distribuição geográfica, muito mais ampla, o con
traste entre o uso como cereal nas áreas nucleares (especial
mente Meso-América), e como um "legume" ou "verdura" 
na floresta tropical, a sua penetração e importância maior 
entre grupos tecnológicamente menos desenvolvidos e habi
tantes da periferia da área amazônica, o seu papel secundá
rio na alimentação dos grupos amazônicos, ao mesmo tempo 
que a presença de um cerimonial mais complexo para o mi
lho entre êsses mesmos grupos: o número de variedades e a 
preservação dessas variedades até a época atual, embora a 
facilidade de hibridização, são alguns dêsses problemas. Etno
gràficamente, como o da batata doce, o cultivo e o uso do 
milho, entre tribos brasileiras, pràticamente, não tem sido 
estudado. 

No contraste do uso preferencial da mandioca, de um 
lado, e do milho e batata doce de outro, há que ressaltar o 
da capacidade ou potencialidade de sustento de concentração 
demográfica. Na área da mandioca, exceto por aquelas tri
bos que ocupavam a margem da grande calha amazônica e 
seus principais tributários, ou da orla costeira (Tupinambá), 
que tinham maior acesso à pesca mais abundante, a base de 
mandioca foi incapaz de sustentar aldeias de maior concen
tração de que 200 indivíduos (2º) , em média. Ao mesmo tem-

(19) A u tilização de apena s um e lemento do complexo como o tipit{, a ezemplo do 
q ue faz Dole (1956), nos parece precária para recons tituição ou entendimento do 
processo histórico cultural. Os demais, raladores, peneiras, forno, e tc. tomados 
em seu conjunto, servem t.ipoloq icamente, como unidades de melhor valor diag· 
nóstico. 

(20) Na costa a tlâ ntica, os Tupinambá alca nçaram concentraçõets e n tre 2.000 a 8 .000 
índios (cf. Fe rnandes, 1948: 37). Além do p otencial alimentar maior , condições 
outra s compelir a m a maior a g lutinação demoqráfica: guerras v icinais , e , post• 
teriormente, a açdo con juqa da de missionários e colonos. 
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po os grupos da periferia amazônica, geralmente classüica
dos como campineiros ou marginais, sobretudo os Timbira 
e Kaiapó, dependentes do complexo milho-batata doce, man
têm ainda nos dias de hoje, médias de conC'entração demo
gráfica superiores, a exemplo dos Xavante (aldeia do Apue
na, cêrca de 600 indivíduos), Kaiapó (Kubenkrankegn, 400; 
grupo do Iriri, 700; Canelas, 400) (21). 

SUMMARY 

This paper is an attempt of sistematization of the knowledge that Wb 
have about the horticulture as practiced by Brazilian Incllans. Three culti
vated plants are taken as baste for the subsistence of both f orest and 
savanah Indian groups, namely the manioc, corn and sweed potatoes. The 
"bitter" manioc complex appears more developed in the Northern part ot 
the Amazon area, while the other va.r iety, the "sweet" manioc is found in 
the Juruá-Purus area, · and goes down south to the Parana-Paraguay basin. 
But there, its importance as a f ood staple is supplanted by the corn. It 
is interesting to note tha.t the use of corn is peculiair to such groups 
classified as "marginais", together with the sweet potatoes, which is 
the basic stuff for the Je groups of Central and Eastem Brazil. A map of 
the preferential cultivation and use of these plants is given. 
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EDUARDO GALVAO Prancha I 

1- Queimada de roça. tndios Kaiuá, Mato Grosso. 

2 - Preparo da co1vara para segunda queima. tndios Tenetehara, Maranhão 



EDUARDO GALVAO Prancha Il 

3 - Depois de ralada, a rrtássa de mandíoca é l<lvada na peneira. O sumo 
que escorre é deixado decantar. índios Baniwa, Rio Negro, Am1zonas. 

4 - A massa, após lavada é prensada no tip1t1. :6.:ste é do tipo de d '.s
tensão. Note-se o uso de alavanca. tndios Baniwa, Rio Negro, Am 



EDUARDO GALVAO Prancha III 

5 - Tern1inada a prensagem, a massa, no tipítí é levada para junto dos 
"fornos". índios Baniwa, Rio Negro, Am. 

6 - Preparo de teijús. No Xingu usa-se co1no prensa, ao invés do tipití, 
uma pequena esteira de c:impressão manual, a qual é vis ~a em pri
m eiro plano. Ao fundo, pães de massa de mandioca já prensada. 
índios Kamaiurá, Xingu, Mat::> Grosso. 



EDUARDO GALVÃO Prancha IV 

7 - Preparo da farinha de mandioca no "forno". Antigamente feito de uma 
chapa de cerâmica, hoje de ferro ou cobre. índios Baniwa, Rio Negro, Am . 

. -
8 - Transporte de raízes de mandioca. índios Baniwa, Rio Negro, Am. 



9 - Sílo para armazenagem de tapioca. Um dos 
raros exemplos de estocagem à longo prazo 
de outro produto que não a farinha de 
mandioca. índios Kamaiurá, Xingu. 

10 - Paiol para armazena1nento de milho sêco. 
índios Kaiuá, Mato Grosso. 



11 - Plantio do milho, com o bastão de cavar. 
índios Kaiuá, Mato Grooso. 

12 - Transpor~e de cargas da roça para a 
aldeia. tndios Kaiuá, Mato Grosso. 



... 

13 - Pilagem do milho para o preparo da fa 
rinha ou de chicha. ºndios Kaiuá. 

14 - Após fermentada e coada, a chicha para 
consumo doméstico, é "engarrafada" em 

cabaças cndios Kaiuá Mato Grosso 



15 - Preparo da chicha de milho. A fermentação se obtém por mastigação e bochechamento da 
massa iá cozida e resfriada tndios Kaiuá, Mato Grosso. 

-
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