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1) INTRODUÇÃO 
 

A documentação que segue foi organizada de forma a elucidar a 

histórica produção de Farinha de Bragança no Estado do Pará, e dessa forma 

servir como mais um dos subsídios para a solicitação de registro de Indicação 

de Procedência que foi protocolada no Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial – INPI pela Cooperativa Mista de Agricultores Familiares e 

Extrativistas dos Caetés – COOMAC em 05 de janeiro de 2019 e teve seu o 

pedido de registro publicado para manifestação de terceiros na Revista de 

Propriedade Industrial - RPI n.º 2589 de 18/08/2020. 

 
 

Figura 1: Fluxo do Pedido de Registro de Indicações Geográficas no INPI 
 

 
Fonte: Minuta do Manual de Indicações Geográficas publicado na Consulta Pública p. 71 
publicado na RPI n.º 2564, de 27 de fevereiro de 2020. 

 
 

Com a publicação do pedido em 18/08/2020, inicia-se nesta data o prazo 

de 60 (sessenta) dias corridos para a manifestação de terceiros a este pedido, 

conforme o art. 12 da Instrução Normativa do INPI n.º 95/18. Será possível 

peticionar eletronicamente o serviço relativo a indicações geográficas – IG 

utilizando o código n.º 602 para “Manifestação de terceiros” que conforme a 
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Tabela de retribuições dos Serviços Prestados pelo INPI vigente desde 

02/10/2019 é R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais). 

O presente trabalho é um produto do Mestrado Profissional em 

Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação – 

PROFNIT do tipo prestação de serviço, especificamente sobre Indicação 

Geográfica junto à autarquia brasileira responsável pela análise e concessão 

dos registros industriais nacionais. 

A petição de manifestação de terceiros a ser apresentada ao INPI com 

mais elementos comprobatórios do reconhecimento de Bragança como 

indicação de procedência do produto farinha, tomando como ponto de partida o 

documento “Elementos comprobatórios de notoriedade” protocolado no  

INPI como parte integrante do pedido n.º BR4020190000011 de autoria da 

empresa Tapajós Serviços Administrativos contendo 32 páginas o qual será o 

Anexo I ao final deste trabalho. 

O objetivo deste trabalho é acelerar o processo de análise da Farinha de 

Bragança, considerando o fluxo do pedido de registro (Figura 1) durante o 

exame de mérito poderá a autarquia examinadora demandar através de uma 

exigência para que o substituto processual apresente mais documentos 

comprovando a notoriedade do produto, tendo em vista a pouca documentação 

que foi anexada ao processo conforme se observa no Anexo I deste trabalho. 

Entendemos que sem este trabalho seria necessário que a COOMAC 

contratasse um profissional de propriedade intelectual para atender a exigência 

do INPI, sendo este trabalho desenvolvido no âmbito do mestrado PROFNIT é 

um exemplo de produto de alto impacto para a sociedade, em especial a 

comunidade produtora da Farinha de Bragança. 
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2) A ÁREA GEOGRÁFICA DA FARINHA DE BRAGANÇA 
 

A delimitação da área geográfica da Farinha de Bragança ultrapassa os limites 
da cidade de Bragança no Estado do Pará e compreende também outros 
quatro municípios: Augusto Corrêa, Santa Luzia do Pará, Tracuateua e Viseu 
conforme ilustra a Figura 2. 
 

Figura 2: Delimitação da Área Geográfica da Farinha de Bragança 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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O motivo da inclusão dos municípios na delimitação da área geográfica da 
Farinha de Bragança está no processo histórico de formação de cada um 
deles, os quais foram todos desmembrados de Bragança. 
 
 
Figura 3: Cronologia dos desmembramentos que Bragança foi sofrendo 
dando origem a outros municípios que também são produtores da 
Farinha de Bragança 

 
 
 

2.1 AUGUSTO CORRÊA 

 

No livro editado pela extinta Companhia de Energia Elétrica do Pará – 

CELPA, intitulado “Cidades do Pará: origem e significado de seus nomes” o 

historiador João Carlos Vicente Ferreira afirma que é bastante antiga a 

movimentação no território que hoje compõe o Município de Augusto Corrêa, 

especialmente por sua proximidade com a histórica cidade de Bragança. 

A primeira denominação da localidade foi Urumajó e em 1895 

consagrou-se como povoado, com território jurisdicionado ao Município de 

Bragança. E, em 1898 foi constituído em Vila e constava em área do Município 

de Bragança. 

Somente em 1961 foi desmembrado do território de Bragança, deixando 

de ser Urumajó e passando a ser Augusto Corrêa em homenagem a um 

político nascido em Bragança. 

 

 

2.2 SANTA LUZIA DO PARÁ 

 

A ocupação do território que hoje compõe o Município de Santa Luzia do 

Pará iniciou com a construção da rodovia federal BR-316. O primeiro nome do 

lugar foi Dr. Tabosa, em referência ao engenheiro responsável pela 

demarcação da rodovia. No entanto, esse nome não foi bem aceito pela 

1856  

Viseu 

1961 
Augusto 
Corrêa 

1991   
Santa 
Luzia 

1994 
Tracuateua 
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comunidade, que resolveu dar a toponímia geográfica KM 47. Pouco tempo 

depois veio o nome de Santa Luzia em homenagem à santa padroeira. 

Em 1991, foi realizado o plebiscito para consultar a população sobre a 

viabilidade de emancipação municipal. O Município de Santa Luzia do Pará foi 

criado através da Lei n.º 5.688/1991 com território desmembrado de Viseu, 

Ourém e Bragança. 

 

2.3 TRACUATEUA  

 

A estrada de Ferro Belém-Bragança permitiu o surgimento de inúmeros 

povoamentos em torno de sua linha férrea. O Município de Tracuateua foi um 

deles. A construção de uma parada de trem no lugar, fruto da articulação de 

Luis Pereira de Lima possibilitou o escoamento de produtos alimentícios 

produzidos nas redondezas e na consolidação da comunidade. 

O nome é em referência ao Rio Tracuateua, que banha a sede municipal 

e em 1994 foi elevado à categoria de Município e foi desmembrado de 

Bragança.  

 

2.4 VISEU 

 

O primeiro povoado foi fundado em 1620, sendo composto de uma 

aldeia de índios apitiangas às margens do Rio Gurupi. O Distrito de Nossa 

Senhora da Conceição de Viseu foi criado em 1758. 

Em 1856 foi criado o Município, sendo instalado a 07 de janeiro de 1858. 

A lei 324 de 1895 concedeu foro de Cidade à sede do Município de 

Viseu. Na divisão administrativa de 1911, e no recenseamento geral de 1920, 

Viseu figurava somente com o Distrito Sede. Em 1930, dissenções políticas 

suprimiram-lhe a condição de Município, passando a ficar sob a jurisdição 

direta do Estado. A restauração do Município de Viseu deu-se através da Lei 

Estadual n.º 8 de 1953. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, quanto 

à formação administrativa de Viseu, foi um Distrito criado em 1758, em 1856 
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elevado à categoria de vila pela Lei Provincial n.º 301 de 1856, sendo 

desmembrada de Bragança.  

 

Figura 4: Trecho da Enciclopédia do Municípios Brasileiros (1957) 

 

 
 
Fonte: Bragança (PA). In: ENCICLOPÉDIA dos municípios brasileiros. Rio de Janeiro: IBGE, 
1957. v. 14. p. 312. Disponível em: 
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv27295_14.pdf  Acesso em: jul. 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv27295_14.pdf
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3) PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS 
 

1948: 
 

 
 

Em setembro de 1948 Felisberto Camargo que foi o primeiro diretor do 

Instituto Agronômico do Norte (IAN), que mais tarde originaria a Embrapa 

Amazônia Oriental, e criador da atual Universidade Federal Rural da Amazônia 

- UFRA (antiga Escola de Agronomia da Amazônia, depois Faculdade de 

Ciências Agrárias do Pará – Fcap) apresentava tese nos Estados Unidos sobre 

Bragança e no ano seguinte essa tese foi publicada no Boletim do Museu 

Paraense Emílio Goeldi (1894-1956). Ele denunciava que na região da Estrada 

de Ferro de Bragança, matas seculares estavam sendo destruídas para 

produção de farinha. 

Disponível em https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1174  

https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1174
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1977:  

 
 

Em 1977 foi elaborado um Diagnóstico do Município de Bragança em 

cumprimento ao convênio 077/76 do Instituto do Desenvolvimento Econômico 

Social do Pará – IDESP, Secretaria de Estado do Planejamento - SEPLAN do 

Governo do Estado do Pará e Superintendência Desenvolvimento Amazônia - 

SUDAM, na página 173 do documento que explana sobre a produção agrícola 

do município de Bragança, é reportado que os produtos de maior 

expressividade a fibra, a malva, fumo, milho, arroz, feijão e mandioca. 
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1981: 
 

 
 

Em 1981 a Embrapa desenvolvia estudos sobre pragas na Mandioca, 

como insetos e ácaros que poderiam ser nocivos à mandioca e consequente 

diminuição na produção de farinha em municípios da região amazônica dentre 

esses Bragança. A publicação intitulada “Insetos e ácaro nocivos à 

mandioca na Amazônia” de autoria de Antônio de Brito Silva, Bonifácio 

Peixoto Magalhães e Marli Santos Costa. 

 

Disponível em: 
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/31897/1/CPATU-BP31.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/31897/1/CPATU-BP31.pdf
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1992: 

 

 

 
 

Em 1992 a Embrapa Amazônia Oriental publicou um estudo intitulado 

“Sistemas de produção de pequenos produtores de mandioca no 

município de Bragança” de autoria de Maria do Socorro Andrade Kato, 

Minelvina Nascimento Freitas, Cleber Silva Dias e Osvaldo Ryohei Kato. Neste 

estudo aponta que em 1987 as culturas mandioca, milho, arroz e caupi (feijão) 

apresentaram aproximadamente 49% do valor da produção agropecuária de 

Bragança, sendo a mandioca responsável por 34% deste percentual. 
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Fonte: KATO, MSA et al. Sistemas de produção de pequenos produtores de mandioca no 
município de Bragança. Belém: Embrapa, 1992. p. 16 
Disponível em: http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/58790/1/CPATU-Doc66.pdf  

 
E, em outro trecho do mesmo documento a Embrapa evidenciava que 

em 1992 era possível observar que a variedade de mandioca impactava 

diretamente na produção de Farinha de Bragança. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/58790/1/CPATU-Doc66.pdf
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2008: 

trabalho apresentado no XLVI Congresso da Sociedade Brasileira de 

Economia, Administração e Sociologia Rural em Rio Branco–AC em julho de 

2008 intitulado INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS NO BRASIL: AS INDICAÇÕES 

DE PROCEDÊNCIAS JÁ OUTORGADAS E AS ÁREAS E PRODUTOS COM 

POTENCIAL DE CERTIFICAÇÃO de autoria de Silvana Saionara Gollo e 

Alberto William Viana de Castro. 

Disponível em:  

https://www.alice.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/410227/1/778.pdf 

 

 

2016:  

Dissertação de mestrado intitulada “A FARINHA DE BRAGANÇA (PA): 

MEMORIAL INDIVIDUAL E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

PATRIMONIAL NA REGIÃO BRAGANTINA” de autoria de Natascha Penna 

dos Santos. 

Disponível em: 
http://www.pplsa.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/dissertacoes/2014/Natascha%20Penna%20dos%20Santos.

pdf 

 

 

 
Foto de Natascha Penna dos Santos. 

 

https://www.alice.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/410227/1/778.pdf
http://www.pplsa.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/dissertacoes/2014/Natascha%20Penna%20dos%20Santos.pdf
http://www.pplsa.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/dissertacoes/2014/Natascha%20Penna%20dos%20Santos.pdf


22 
 

2018: 
 
trabalho apresentado no IX Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental em São 

Bernardo do Campos-SP em novembro de 2018 intitulado GESTÃO 

AMBIENTAL E TURISMO: A SUSTENTABILIDADE NO USO DO GUARUMÃ 

PARA AGREGAÇÃO DE VALOR NA EMBALAGEM DA FARINHA DE 

BRAGANÇA, PA COMO PRODUTO ASSOCIADO AO TURISMO de autoria 

de Claudiane da Luz Silva, Natalia de Oliveira Almeida e Abel Pojo Oliveira. 

 

Disponível em: 

http://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2018/XI-047.pdf 

 
 
2018: 
Artigo científico publicado na Revista Direito Econômico e Socioambiental ISSN 

2179-8214 intitulado INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E 

AGROBIODIVERSIDADE NO CONTEXTO AMAZÔNICO: A NECESSIDADE 

DE UM DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL QUE LEVE EM 

CONSIDERAÇÃO A IDENTIDADE CULTURAL INERENTE AOS PRODUTOS 

ORIUNDOS DO CONHECIMENTO TRADICIONAL de autoria de Amanda 

Borges de Oliveira e Eliane Cristina Pinto Moreira. 

 

As autoras buscaram investigar o potencial das Indicações Geográficas para a 

proteção de produtos da agrobiodiversidade, derivados de conhecimento 

tradicional, é o objetivo central deste trabalho. Quanto à metodologia, trata-se 

de pesquisa exploratória, contando com dados oriundos de Pesquisa 

Bibliográfica e de Pesquisa de Campo. A primeira objetivou a compreensão dos 

principais conceitos abordados neste trabalho como Indicações Geográficas, 

Desenvolvimento Territorial e Agrobiodiversidade. A Pesquisa de Campo se 

refere ao caso da Indicação Geográfica para a farinha de Bragança –PA, ainda 

em fase de articulação, realizada através da observação direta e da 

interrogação. Foi aplicada uma observação sistemática e de interrogação 

baseada em formulários direcionados aos principais atores envolvidos na 

construção do referido projeto de Indicação Geográfica, tais como 

representantes da cooperativa eleita para apresentar o pedido junto ao INPI, 

agentes públicos e privados inseridos no processo, além das contribuições de 

http://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2018/XI-047.pdf


23 
 

produtores de referência na produção da farinha de Bragança. Partindo, 

portanto, do caso citado, através do método de indução, concluiu-se que, para 

a proteção de produtos da agrobiodiversidade, decorrentes de conhecimento 

tradicional, faz-se necessário que o projeto de Indicação Geográfica e sua 

gestão posterior estejam pautados em uma ideia de desenvolvimento territorial, 

a qual leve em consideração não apenas o produto final com perspectivas 

econômicas, mas a identidade cultural inerente ao produto, bem como os 

diversos atores sociais a ele relacionados, perpassando toda a sua cadeia 

produtiva e colaborando para o acesso aos mercados de forma qualitativa. 

 
Disponível em: 
https://periodicos.pucpr.br/index.php/direitoeconomico/article/view/22141/23138  

 
2018: 

INVENTÁRIO TURÍSTICO DE BRAGANÇA 
 

Farinha D’água (de mandioca) 
 
Descrição: A farinha d‟água da mandioca é um dos principais produtos do 
município, de origem indígena, representa um dos principais elementos da 
cultura alimentar dos bragantinos. Após a mandioca ser amolecida na água e 
descascada manualmente (após 2 dias de fermentação na água), é amassada 
e lavada. Após esse processo é levada ao Tipiti para ser prensada, no qual 
escorre-se um líquido com alta concentração de ácido, que dá origem ao 
Tucupi. A massa retirada do tipiti é peneirada, para extração de palhas e 
adquirir aspecto granulado. Levada ao tacho de cobre (ou zinco) é escaldada e 
depois torrada por 1 hora, pode ser acrescentada de coco e ervas. Esse tipo de 
produção vem sendo substituída por versões mais comerciais, cuja forma de 
produção utiliza fornos elétricos, prensas mecânicas e raladores elétricos e ao 
produto final são acrescentados corantes para dar uma tonalidade amarelada. 
Alguns produtores acrescentam a mandioca fermentada na água, cerca de 
70% de mandioca ralada (seca). Acesso: Amplamente comercializada nas 
feiras livres ou nos mercados locais. Entre os pontos de visitação destacam-se 
o Sítio Fênix, onde se produz a farinha saborizada, localizado na Estrada do 
Ferreira a cerca de 6km da Avenida Nazeazeno Ferreira, ao lado da Praça do 
Perpétuo Socorro (coordenadas:-1° 2'5.77"-46°49'43.64") e outro ponto é na 
farinha artesanal, lavada, produzida no Pindoval, à 8km na mesma estrada 
(coordenadas: -1° 2'33.16"-46°50'41.97"). A visitação da produção de farinha 
também pode ser realizada no Camutá, especificamente no Balneário dos Reis 
(coordenadas: -1° 2'46.70"- 46°44'36.40"), entre tantos outros locais de 
produção familiar. 
 
 
Disponível em: 
http://www.setur.pa.gov.br/sites/default/files/inventario_braganca2018dezembro
_copia-compressed-ilovepdf-compressed.pdf  

https://periodicos.pucpr.br/index.php/direitoeconomico/article/view/22141/23138
http://www.setur.pa.gov.br/sites/default/files/inventario_braganca2018dezembro_copia-compressed-ilovepdf-compressed.pdf
http://www.setur.pa.gov.br/sites/default/files/inventario_braganca2018dezembro_copia-compressed-ilovepdf-compressed.pdf
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4) JORNAIS IMPRESSOS E WEBSITES DE NOTÍCIAS 
 

Jornal A Província do Pará 20/10/1985 – Acervo Biblioteca Pública Arthur 
Vianna 
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Jornal A Província do Pará 29/04/1988 – Acervo Biblioteca Pública Arthur 
Vianna 
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Jornal A Província do Pará 12/04/1992 – Acervo Biblioteca Pública Arthur 
Vianna 
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Jornal O Liberal 28/06/1992 – Acervo Biblioteca Pública Arthur Vianna 
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Jornal A Província do Pará 05/12/1993 – Acervo Biblioteca Pública Arthur 

Vianna 
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Jornal O Liberal 12/04/1998 – Acervo Biblioteca Pública Arthur Vianna 
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Jornal O Liberal 04/01/1999 – Acervo Biblioteca Pública Arthur Vianna 
 
 

 



36 
 

Jornal Diário 07/07/2000 – Acervo Biblioteca Pública Arthur Vianna 
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Jornal O Liberal 02/07/2008 – Acervo Biblioteca Pública Arthur Vianna 
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https://blogdoalencar.blogspot.com/2009/04/indicacao-geografica-protegida-2.html?m=1 
 

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA PROTEGIDA 
BLOG DO ALENCAR - 14/04/2009 

 
Por José de Alencar  

 
Martha Parry1 é uma boa amiga que conheci no Núcleo de Altos Estudos 

Amazônicos - NAEA da Universidade Federal do Pará quando fizemos juntos a 

especialização em planejamento do desenvolvimento de áreas amazônicas 

(FIPAM, para os íntimos). Ela é uma das pessoas que, no serviço público, vem 

impulsionando a luta pelas Indicações Geográficas Protegidas aqui no Pará. 

Foi pensando nela que redigi o post anterior. 

Gentilmente, ela fez um comentário que merece ser reproduzido mais adiante 

na íntegra. 

Martha, me diga agora o que é preciso fazer para impulsionar a Indicação 

Geográfica da farinha d´água de Bragança? 

 
Alencar, 

Realmente a Indicação Geográfica significa qualidade, qualidade esta 

concretizada através de um selo que vem sendo cada vez mais exigido 

pelo consumidor europeu. Na União Européia já existem mais de 

3.000 IGs (vinhos, queijos, azeite, etc...). No Brasil esta pratica é 

relativamente recente, mas já contamos com 4 IGs, sendo 2 no RS 

(Carne do Pampa Meridional e Vale dos Vinhedos, uma em MG (café 

do cerrado) e uma no RJ cachaça de Paraty). Você já deve ter notado 

que determinadas garrafas de vinho nacional tem um selo “vale dos 

vinhedos” que nada mais é do que a concretização da IG Vale dos 

Vinhedos. 

Algumas entidades governamentais tipo o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento e o Ministério do Desenvolvimento Agrário 

vêm fomentando esta prática e alguns resultados mostram que além 

de ser um instrumento de agregação de valor ao produto a IG é uma 

política de desenvolvimento regional.  

                                                           
1
 Engenheira Agronômica que trabalhou no o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-

MAPA em Belém e atuava no fomento das indicações geográficas e atualmente está aposentada. 

https://blogdoalencar.blogspot.com/2009/04/indicacao-geografica-protegida-2.html?m=1
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Em um país como o nosso, e em especial na tão cobiçada Amazônia, 

com toda sua diversidade cultural e biológica, o potencial é ilimitado. 

Em 2009 deveremos estar trabalhando juntamente com alguns 

parceiros a IG do açaí de Igarapé Miri, a IG do cacau da 

Transamazônica e a IG da farinha de tapioca de Americano. 

Infelizmente não temos pernas suficientes para incentivarmos neste 

momento como gostaríamos, IG para grande parte de nossos 

produtos, principalmente para os produtos processados da 

agropecuária paraense que fazem parte da rica gastronomia de nosso 

Estado, reconhecida em todo o Brasil, mas estamos na 

Superintendência Federal de Agricultura à disposição do produtor 

paraense e de entidades locais para orientar sobre os primeiros 

passos em direção ao reconhecimento e à valorização, através de IG, 

de nossas riquezas culturais e biológicas.  

 
Martha Parry comentou no Blog em 16/04/2009 11:56:00 AM 
 
Alencar, 
 
A farinha de Bragança tem todos os requisitos para o reconhecimento e 

registro no INPI da IG. Já foi inclusive identificada no primeiro diagnostico como 

um dos produtos no Estado do Pará com potencial para IG. Tentando 

responder tua pergunta esclareço inicialmente que quem faz o registro de uma 

IG no Brasil é o INPI (Resolução INPI nº 75/2000), o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento-MAPA, assim como outras entidades 

governamentais só estimulam e/ou fomentam IGs, no caso do MAPA, as IGs 

de produtos agropecuários. Para que o INPI reconheça a IG se faz necessário, 

sucintamente falando, que:  

(1) o setor produtivo esteja organizado, pois a “associação”, contextualizada 

como a entidade que representa a cadeia produtiva organizada, será a 

interlocutora do processo junto ao órgão do governo (INPI);  

(2) um levantamento histórico cultural da região;  

(3) um instrumento oficial que delimite a área geográfica;  

(4) a caracterização do produto e garantia de sua qualidade; um regulamento 

de uso do nome geográfico;  
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(5) uma logomarca;  

(6) um conselho regulador.  

O MAPA vem fazendo convênios com entidades para a consecução destas 

etapas com o objetivo de num curto espaço de tempo a organização de 

produtores possa formalizar o pedido junto ao INPI. O MAPA já garantiu 

recursos no orçamento de 2009 para a se trabalhar a IG do açaí de Igarapé 

Miri, o cacau da Transamazônica e a farinha de tapioca de Americano. Temos 

que começar!!!!! Entretanto, outras entidades parceiras, com fonte de recursos 

próprios podem iniciar as etapas necessárias antes do registro oficial para 

diversos produtos. Posso citar como exemplo o trabalho do SEBRAE na IG do 

artesanato de Miriti de Abaetetuba. 
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http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/02/farinha-de-braganca-ficara-mais-
barata-em-marco-garante-emater.html  
 
FARINHA DE BRAGANÇA FICARÁ MAIS BARATA EM MARÇO, GARANTE 
EMATER - G1 PA 18/02/2013 
 
A farinha feita em Bragança, nordeste do Pará, distribuída para várias regiões 
do estado, ficará mais barata a partir de março, garante a Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater). O produto, 
que já sofreu aumento de 105% nos últimos 12 meses segundo o Dieese, 
finalmente ficará em conta para os consumidores 
 
A baixa no preço é aguardada por causa do estímulo da Emater ao cultivo da 
farinha junto aos produtores rurais de mandioca, com o objetivo de fortalecer a 
cadeia. Investimentos na melhoria das casas de farinha, correção do solo, 
incentivos, linhas de crédito específicas e parcerias podem resultar, já a partir 
de março, na diminuição do preço do produto. 
 
“Quando a produção está aquecida, há saìda de farinha, o preço cai e isso 
desestimula a plantação de mandioca no ano seguinte. Estamos numa fase em 
que a produção diminuiu e o preço do quilo da farinha nas feiras encareceu”, 
explicou o técnico em agropecuária da Emater, João Carmona. 
 
 Segundo o técnico, há cerca de um ano e meio a cultura da mandioca estava 
aquecida. Com produção a todo vapor, o preço do produto final caiu, o que 
desacelerou a plantação no ano passado. “Quem acaba pagando a conta é o 
consumidor final, que tem dado até oito reais no quilo da farinha. Mas este ano 
os produtores já retomam a produção e a tendência é que os preços caiam 
novamente”, garantiu Carmona. 
 
De acordo com a chefe do escritório local, Maria Eduarda, o trabalho realizado 
pela Emater no município atende, em média, 1.400 famílias agricultoras por 
ano. Atualmente, a plantação de mandioca em Bragança ocupa cerca de 10 mil 
hectares, sendo cinco mil em fase produtiva e cinco mil na fase de 
desenvolvimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/02/farinha-de-braganca-ficara-mais-barata-em-marco-garante-emater.html
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/02/farinha-de-braganca-ficara-mais-barata-em-marco-garante-emater.html
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https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/noticia-249288-braganca-detem-
a-fama-de-ter-a-melhor-farinha.html 
 
BRAGANÇA DETÉM A FAMA DE TER A MELHOR FARINHA | JORNAL 
DIÁRIO DO PARÁ 30/06/2013 
 
Juntamente com a Marujada de São Benedito e a praia de Ajuruteua, a farinha 
produzida em Bragança compõe a trilogia das principais referências do 
município, que completa 400 anos de fundação no próximo dia 08, quando as 
comemorações serão intensas, culminando com os shows dos cantores Chico 
César, Tiaguinho e Lucas Lucco. 
 
A relação entre Bragança e a produção de farinha é tão remota quanto a 
origem do município, onde os índios da nação Tupinambá habitavam as 
margens do rio Caeté - quando Daniel de La Touche, o senhor de Ravardière e 
sua comitiva passaram por lá, em 1614. Como se pode constatar no texto 
escrito durante a viagem, de 1613 e 1614, e impresso em 1615, com o título de 
“Suitte l‟histoire des choses plus memorables advenuës em Maragnan és 
annes 1613 - 1614”, no qual é relatado um mal estar decorrente da falta de 
hábito da ingestão do produto, pelos franceses de passagem, a farinha fazia 
parte do cotidiano do lugar. “Embrenharam-se muito pelo sertão e, quando a 
felicidade os encheu de caça, aconteceu-lhes uma desgraça: viram-se 
obrigados a comer farinha como se fosse pão, com a carne que havia, 
contrariando muito os franceses não habituados a esta espécie de pão, 
sentindo muito que a festa não fosse completa, havendo tanta carne, sem pão 
e sem sal”. O mestre em História Dário Benedito Rodrigues, professor do 
campus Bragança da Universidade Federa do Pará (UFPA), lembra que a 
farinha já fazia parte do cotidiano dos índios, inclusive como meio de 
manutenção da economia. “Segundo vários discursos e fontes históricas ao 
longo do tempo, a cidade de Bragança pode se orgulhar nacional e 
internacionalmente de possuir a farinha considerada a melhor do Pará pelos 
consumidores, produto que ganhou ainda mais pulso a partir do final do século 
XIX, com migrantes oriundos do Nordeste do Brasil e vindos para a região a fim 
de formar núcleos agrícolas e exportar a produção por via férrea, constituindo-
se então num forte elemento da cultura, naturalmente, dado à qualidade e ao 
grande consumo do próprio lugar, que a propósito, tem um paladar muito 
refinado e exigente em relação à farinha”, diz o diretor acadêmico. 
 
E, por ser degustada com tamanho apreço, parte da farinha feita pelos 
produtores mais antigos ainda em atividade é encomendada antecipadamente, 
uma vez que a demanda não consegue ser atendida de outra maneira devido à 
grande procura. As famílias Padilha e Santino são os principais nomes nesta 
tradição, torrando o produto no mesmo tacho de bronze, trazido da Europa, 
juntamente com os trilhos da extinta Estrada de Ferro de Bragança, há três 
gerações. Os Santino e os Padilha são vizinhos no Camutá, comunidade 
ribeirinha, vizinha da Vila-Que-Era (onde está o marco de fundação da cidade, 
pelo português Álvaro de Sousa), ambas localizadas à margem oposta à 
cidade, originada do outro lado - para onde, poucos anos após fundação, os 
moradores se mudaram para manter melhor comunicação com Belém, obtendo 
assim maiores recursos. “Atendemos encomendas de 30 a 50 quilos, sem ser 

https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/noticia-249288-braganca-detem-a-fama-de-ter-a-melhor-farinha.html
https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/noticia-249288-braganca-detem-a-fama-de-ter-a-melhor-farinha.html
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para revenda, e sim para consumo próprio, tanto para moradores de Bragança 
como também os que estão fora do Estado e não abrem mão de comer da 
nossa farinha, de bragantinos a pessoas que passaram por aqui, provaram e 
nunca mais esqueceram”, disse José Padilha, que faz parte da terceira geração 
de produtores de farinha na família. 
 
Os segredos da peculiaridade do sabor da farinha lavada 
 
Há vários tipos de farinha: d‟água, seca, de tapioca, com coco. Mas, quando o 
assunto é farinha de Bragança, a referência é a d‟água, muito bem lavada. 
Segundo Amálio Januário de Matos, 68 anos, que cresceu plantando mandioca 
e fazendo farinha e atualmente é vendedor do produto na feira de Bragança, a 
lavagem da farinha é um dos principais segredos para obter o resultado que 
tanto encanta os apreciadores do produto, por isso a diferença entre a farinha 
d‟água, a comum e a lavada. 
 
“Os dois tipos passam pelo mesmo processo, porém a que chamamos de 
lavada é lavada três vezes, diferente da comum, que é lavada só uma vez. 
Com isso, fica menos ácida e é preferida pelas pessoas que têm problema de 
estômago e não conseguem deixar de comer farinha”, explicou. 
 
Um fiel adepto é o taxista Leonardo Barros de Oliveira, 24 anos, que já recebeu 
até prescrição médica com dieta impedindo-o do consumo - mas não resiste ao 
que ele chama de biscoitinho de mandioca.  
 
“Sem farinha não dá para comer quase nada, principalmente aqui em 
Bragança, onde há fartura de peixes e mariscos em geral. Não dá para 
imaginar um peixe assado na brasa sem estar acompanhado de farinha, nem 
um caranguejo tirado ou a toc-toc”, argumenta Leonardo, que admite não se 
deter ao prato principal - embora também coma farinha não só com açaí, mas 
com outros sucos nativos, como de cupuaçu, de bacuri, de buriti, de tucumã. 
“Isso sem falar em farinha com doce em compotas, com goiabada. Farinha é 
para dar o crocante no paladar, seja no doce ou no salgado, por isso combina 
com quase tudo”, concluiu o bragantino. 
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https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/turismo/2014/09/03/interna_turismo,445
337/no-para-lavrador-fica-famoso-pela-producao-de-farinha-de-mandioca.shtml 
 

NO PARÁ, LAVRADOR FICA FAMOSO PELA PRODUÇÃO DE FARINHA DE 
MANDIOCA - 03/09/2014 
 
Seu Bené Coleira é lavrador desde criança, condição à qual atribui o sucesso 
 
 

Bené Coleira é um apelido interessante, mas o titular da alcunha, 
Benedito Batista da Silva, muda ligeiro de assunto e não explica a origem, 
dizendo se tratar de ;uma brincadeira de infância, daquelas que ficam;. Com 68 
anos, esse caboclo astuto vive na zona rural da cidade de Bragança, no Pará, 
a 240km da capital Belém. Além de Coleira, é chamado de Mestre da Farinha, 
mestrado que se estende a outros produtos correlatos: tucupi, maniva cozida e 
goma. 

É lavrador desde criança, condição à qual atribui o sucesso. Nunca fui 
empregado. Lutar na enxada por conta própria me tornou o que sou;, diz, 
mostrando outra das habilidades manuais: a confecção de cestaria indígena, 
usada para transportar e também como ferramenta para fazer farinha 
artesanal. O local de trabalho, a casa de farinha, ao lado da residência na roça, 
pode ser visitado: fica na comunidade do Peri, a 22km de Bragança, sendo 
10km por estrada de terra. 

Seu Benê, definitivamente, gosta de receber visitas. Quem for, deve 
encontrar um homem falante e determinado, que logo manda passar um café. 
A casa de farinha é supercaprichada, com paredes e telas, diferente das 
centenas, milhares de outras da região, normalmente mais modestas, 
abrigadas somente por telhado de palha de buriti. 

Pois bem, com um currículo assim Bené chegou na Itália. E alçou outros 
voos menores, mas importantes: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Campinas 
etc. Na bagagem, sempre, o seu saber sobre o mundo da agricultura familiar 
na Amazônia, a farinha, a mandioca. Seu Bené vai pra Itália é o nome do filme 
rodado em 2006, ano que Benedito foi convidado para participar do evento 
gastronômico Terra Madre, realizado em Turim pelo movimento gastronômico 
Slow Food. 
500 quilos 

Na fita, se desenrola a viagem à Itália, o choque cultural, as 
descobertas, os laços de amizade, o encontro com lavradores de várias partes 
e o retorno ao Pará. O filme foi um projeto do Instituto Maniva/Slow Food Rio 
de Janeiro, em parceria com a Made For TV. E, vejam só, não foi a primeira 
vez que Bené esteve num set de filmagens. 

Em 2005, protagonizou ; com Fermínio Nascimento, produtor 
catarinense ; o documentário Professor da farinha, no qual é apontado como 
referência na produção desse produto no Pará. Foi esse documentário que 
abriu as portas de muitos lugares para ele, inclusive Turim. Essas experiências 
parecem justificar a imensa paciência que Bené tem para com fotógrafos e 
cinegrafistas, quando filmado sob a luz dura e fascinante da Amazônia. 
 
 
 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/turismo/2014/09/03/interna_turismo,445337/no-para-lavrador-fica-famoso-pela-producao-de-farinha-de-mandioca.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/turismo/2014/09/03/interna_turismo,445337/no-para-lavrador-fica-famoso-pela-producao-de-farinha-de-mandioca.shtml
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http://www.lealmoreira.com.br/revista/conteudo/rota_da_mandioca_cultura_e_sabor_e

m_viagem_gastronomica 

 
ROTA DA MANDIOCA: CULTURA E SABOR EM VIAGEM GASTRONÔMICA 
- 12/12/2014 
 
Ricardo é paulistano de nascença mas paraense de corpo e alma. Conheceu o 
Estado há mais de dez anos, e desde então se dedica à pesquisa com foco na 
gastronomia, área que elegeu como formação. Foi operador de turismo, 
produtor musical e, com as experiências que adquiriu se reencontrou na 
culinária, na paixão por reunir pessoas ao redor da mesa, contar e ouvir 
histórias e leva-las ao encontro de uma experiência que possa unir sabor e 
aprendizagem. Este foi o mote que o levou a montar os Roteiros 
Gastronômicos, e a primeira viagem, obviamente, foi no Pará. 
  
No final de novembro, Ricardo trouxe a imprensa do Rio e São Paulo, em 
parceria com a PARATUR, para fazer a Rota da Mandioca, roteiro montado 
especialmente por ele através de sua empresa, o Laboratório do Sabor. O 
objetivo, é de fazer as pessoas conhecerem a cultura da região, degustar os 
sabores, aprender sobre seus ingredientes, características e ver de perto a 
comunidade que a produz. O roteiro passa por Belém e Bragança e dura, em 
média, uma semana. 
A ideia de permear a viagem pela história de produção e comercialização da 
mandioca é de reconhecer a importância que esta possui na cultura da região 
amazônica e do Brasil. “A mandioca está no cerne da cultura brasileira e mais 
ainda dos paraenses, desde os indígenas. É impossível lhe negar tamanha 
importância”, afirma o Chef. A primeira parada em Bragança confirma com 
propriedade tal argumento. São feitas visitas com o intuito de divulgar a cultura 
bragantina. Pratos típicos são servidos em panelas de barro e as farinhas já 
são as grandes protagonistas da viagem. 
  
Seu Bené, o astro da vez 
  
Um dos pontos altos da Rota é a visita à casa do Seu Bené, ou “O Professor da 
Farinha”, como ficou mais conhecido. Aprendeu a fazer farinha com o padrasto 
e a mãe, trabalhou na agricultura e saìa a oferecer seu produto aos “homens 
de bens”, como mesmo contou. Para conservar sua única fonte de renda, fez 
um paneiro de folhas e palhas. Criou fregueses que levavam seus paneiros até 
Belém e lá, finalmente, Seu Bené foi descoberto. 
  
O paneiro detalhadamente elaborado embala a farinha praticamente à vácuo, 
coberta por folhas finas e trançado com palha de guarumã. Seu formato é tão 
peculiar que chamou a atenção da Chef Teresa Corção, que em uma das 
visitas a Belém, fez questão de conhecer Seu Bené. Através do Instituto 
Maniva e do movimento Slow Food, Teresa levou-o à Itália, para participar do 
Terra Madre, evento que reúne pequenos produtores de todo o mundo. “Esse 
foi o maior acontecido que aconteceu na minha vida”, diz ele emocionado, ao 
lembrar da viagem. 
Hoje Seu Bené é reconhecido, ficou mais próximo das autoridades e faz 
questão de contar a todos sua história. A importância de figuras como ele na 

http://www.lealmoreira.com.br/revista/conteudo/rota_da_mandioca_cultura_e_sabor_em_viagem_gastronomica
http://www.lealmoreira.com.br/revista/conteudo/rota_da_mandioca_cultura_e_sabor_em_viagem_gastronomica
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Rota da Mandioca, segundo o próprio Ricardo, é o entendimento da 
importância da produção artesanal e a consciência de sua valorização para a 
história de região. “São muitos „Benés‟ espalhados pelo Brasil afora e todos 
merecem reconhecimento e algum retorno deste trabalho”, afirma. 
  
Belém, cenário de (re)descobertas 
  
A Rota da Mandioca segue em Belém com visitas aos pontos turísticos e 
também a lugares peculiares de conhecimento cultural. Além do Ver-o-Peso, 
Estação das Docas e da Ilha do Combu, é possível conhecer uma casa de 
tacacás ter aulas sobre como preparar um tradicional “Almoço do Cìrio”. “A 
ideia é fazer com que o turista, após conhecer cada ingrediente, possa ter com 
ele o contato cultural do cotidiano paraense”, afirma Ricardo. 
  
Nete, a anfitriã que abre as suas portas para o roteiro, conta sobre as reuniões 
de família, histórias do Círio de Nazaré e da sua devoção pela festa. Para 
Robson Bernardo, um dos participantes da viagem, este é outro diferencial da 
Rota da Mandioca. “Não só conhecemos a cidade e sua comida, mas podemos 
viver um pouco da relação entre os dois e da emoção de seus conterrâneos em 
momentos como este”, diz. 
  
O último dia vira surpresa com a Ilha dos Papagaios. A saída é programada 
para as quatro da manhã, e, antes, é possível passar pela feira do açaí e 
presenciar a chegada de mercadorias. A revoada dos pássaros que cobre o 
céu de alvorada causa estagnação em meio a tanta natureza e cidade, ambos 
separados pela água do rio. Um delicioso café da manhã na Ilha do Combú é 
seguido da visita às produções artesanais de cacau, que tem ganhado espaço 
na gastronomia amazônica. 
  
Tanto em Bragança quanto em Belém, a Rota da Mandioca permite ao 
participante viver não apenas o sabor da cozinha amazônica, mas o cotidiano 
de uma região intimamente ligada à natureza. A proposta cultural é muito bem 
conduzida e cada visita tem uma proposta de reflexão. Participar de um roteiro 
gastronômico como esse é uma experiência única de sabores e descobertas. 
Reconhecer o elo com a natureza, a importância de cada prato servido e o 
sabor de quem produz na Amazônia é, sem dúvida, o melhor gosto que se 
pode levar da viagem. 
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http://www.praquemquisermevisitar.com/brasil-
adentro/Rota+da+Mandioca:+visitando+a+produ%C3%A7%C3%A3o+de+farinh
a+em+Bragan%C3%A7a,648  
 
ROTA DA MANDIOCA: VISITANDO A PRODUÇÃO DE FARINHA EM 
BRAGANÇA - PARA QUEM QUISER ME VISITAR DEZ/2014 

 
Por Constance Escobar 

 
Acabo de voltar do Pará, onde estive a convite de Ricardo Frugoli, a fim de 
acompanhar o piloto de um roteiro gastronômico que tem como mote a cultura 
da mandioca. Ricardo é cozinheiro e professor do curso de graduação em 
gastronomia do Senac/São Paulo. A partir do mês que vem, lança-se a uma 
nova atividade: a organização de roteiros de turismo gastronômico dentro e 
fora do Brasil. Os destinos provavelmente serão muitos, mas aquele pelo qual 
tem especial afeição e escolheu pra estrear seu novo projeto é justamente a 
Rota da Mandioca, que passa por Bragança e Belém. Não por acaso. A 
culinária paraense tem sido objeto de suas pesquisas há muitos anos. O que 
naturalmente o levou a percorrer caminhos e conhecer personagens que o 
turista comum geralmente não acessa. 
 
Em poucos dias, fizemos parte do percurso idealizado por ele. Eu já havia ido 
ao Pará duas vezes, mas devo admitir que o fato de estar acompanhada de 
alguém que conhece tão bem aquela terra me proporcionou uma viagem 
diferente. Houve momentos memoráveis (conto mais no próximo post), mas eu 
diria que o que mais me tocou foi a possibilidade de ver de perto a produção 
artesanal de farinha de mandioca na região de Bragança, por muitos 
considerada a melhor do país. 
 
Como acontece em tantos rincões do Brasil, conforme se avança pelo interior 
do estado, a paisagem evidencia esse estranho amálgama de escassez e 
fartura que parece dar liga ao nosso país. Lugares onde falta tanta coisa são, 
ao mesmo tempo, marcados por uma exuberância que extrapola a natureza e 
alcança o povo, berço de tantos artesãos que preservam tradições culturais 
inestimáveis. Uma gente que se equilibra na corda bamba da destituição 
material, apesar do valor monumental que seus ofícios encerram.  
 
Estivemos com dois artífices da farinha: Dona Carmem, que é uma das 
mulheres retratadas no projeto “Senhora Raiz”, e Seu Bené, hoje conhecido 
como Professor da Farinha, alcunha que ele mesmo se atribui. 
 
A visita a Dona Carmem nos deu a oportunidade de conhecer uma casa de 
farinha bem tradicional. Uma lindeza de forno – base de pedra, tacho de cobre 
– é a estrela de uma estrutura que se abre pra mata, a poucos passos de dois 
igarapés.   
 
Pra produção de farinha d‟água, o processo se inicia ali mesmo, nas águas do 
igarapé, onde a mandioca passa alguns dias pubando (fermentando). Já 
amolecida, é ralada e lavada, passando, então, pelo tipiti, de onde se extrai o 
líquido, separando-se a massa. Esta, depois de peneirada, terá como destino o 

http://www.praquemquisermevisitar.com/brasil-adentro/Rota+da+Mandioca:+visitando+a+produ%C3%A7%C3%A3o+de+farinha+em+Bragan%C3%A7a,648
http://www.praquemquisermevisitar.com/brasil-adentro/Rota+da+Mandioca:+visitando+a+produ%C3%A7%C3%A3o+de+farinha+em+Bragan%C3%A7a,648
http://www.praquemquisermevisitar.com/brasil-adentro/Rota+da+Mandioca:+visitando+a+produ%C3%A7%C3%A3o+de+farinha+em+Bragan%C3%A7a,648
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forno. O líquido separado, no caso da mandioca não pubada, dá origem ao 
tucupi. No caso da mandioca pubada, o que se obtém é um líquido que não se 
presta à produção de tucupi. Mas que nem por isso se desperdiça. Segundo 
nos revela a sabedoria de Dona Carmem, “é muito fraquinho, não dá pra 
comer, mas serve pra dar banho de tirar caninga”. 
 
Da decantação do tucupi resta a goma, que a produtora, revolvendo 
manualmente, transforma em bolinhas (como sagu) que vão pipocar no calor 
do tacho de cobre, sob os cuidados de seu marido, resultando, então, a farinha 
de tapioca, companhia indispensável ao açaí batido, elemento fundamental na 
mesa do paraense. 
 
Há décadas, o casal se dedica ao ofício que é inseparável de suas vidas. A 
única coisa que não mais produzem é o paneiro, suporte originalmente feito 
com fibra de guarimã, usado pra embalar e transportar a farinha. Com o 
advento dos sacos de plástico, o artefato, infelizmente, perdeu espaço. Se não 
desapareceu por completo, é porque alguns poucos artesãos ainda procuram 
manter viva essa tradição. Um deles é justamente Seu Bené, o outro produtor 
com quem estivemos. 
 
Bené dispensa apresentações, mas uma boa introdução, pra quem ainda não o 
conheça, são os documentários “O Professor da Farinha” (feito uma década 
atrás, quando ainda não tinha a fama que tem hoje) e “Seu Bené vai pra Itália”, 
que retrata sua participação no Terra Madre, projeto do Slow Food em Turim. 
 
Vivenciando a cultura da mandioca desde os doze anos, é uma figura ímpar, 
cultura viva. Passamos praticamente um dia inteiro com ele, numa visita que 
começou no mandiocal, acompanhou a produção da farinha e, por fim, a 
fabricação do paneiro. 
 
Depois de uns pares de horas observando a complexidade e a beleza daquele 
ofício, sentindo no rosto a fúria do calor do forno com o qual aquele homem 
vem lidando ao longo de uma vida inteira, o valor daquele trabalho ganhou 
nova dimensão pra mim. Dimensão que nem sempre o mercado alcança. 
Perguntei a ele se achava justo o preço pelo qual consegue vender seu produto 
– o paneiro com um quilo de farinha rende a ele dez reais. “A gente fica 
satisfeito, mas justo não é”, disse. De fato, justo não é. 
 
Saí dali pensando em tudo o que se ganha ao deixar a zona de conforto, botar 
o pé na estrada, olhar pra dentro, entender a riqueza da cultura produzida em 
nossa terra. Fazer esse movimento é importante pra construção da autoestima 
desses artesãos. E, afinal, é importante pra nós, que nos tornamos menos 
ignorantes a respeito de nós mesmos. 
 
Impossível não lembrar as palavras da chef Teresa Corção no documentário 
“Seu Bené vai pra Itália”, pois resumem os questionamentos com que volto pra 
casa a cada vez que tenho a oportunidade de fazer uma viagem como essa: 
“Somos estrangeiros em nosso próprio continente. Ficamos nos litorais de 
nossos países, nas pontas dos pés, tentando alcançar, com o olhar, a Europa, 
nosso modelo de vida, de civilização e de alimentação.” 
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https://www.otempo.com.br/a-arte-da-farinha-artesanal-1.1365057  
 

A ARTE DA FARINHA ARTESANAL – JORNAL O TEMPO 04/09/16 2 
Por Carlos Andrei Siquara 

 

 
Foto: Manoel Leite 

 
Mestre da farinha e da simplicidade, o paraense Benedito Batista da Silva, 70, 
o Seu Bené, esteve em Belo Horizonte no último sábado (27), onde 
compartilhou com um grupo de integrantes do curso Sobre o Tempo – 
promovido pela Guaja Casa– um pouco do que aprendeu em mais de seis 
décadas de trabalho na lavoura de mandioca. Aqui ele apresentou também o 
que sabe fazer de melhor: três versões do produto, avaliado como o melhor do 
mundo durante um evento realizado pela rede de “slow-food” Terra Madre, em 
Turim. na Itália, em 2007. 
Dois anos antes de obter tamanho reconhecimento, Seu Bené já era conhecido 
como o “professor da farinha”, em razão de um documentário feito por Manuel 
Carvalho e pela chef e presidente do Instituto Maniva, Teresa Corção. O vídeo, 
que apresenta Seu Bené e o catarinense Fermínio Nascimento como dois 
importantes representantes da produção artesanal desse tipo de alimento, 
contribuiu para que ele recebesse o convite para fazer a viagem a Turim, 
depois retratada em outro filme, “Seu Bené Vai pra Itália”, também concebido 
por aquela mesma dupla. 
Mais recentemente, em 2015, foi a vez de a chef e documentarista paraense 
Maria Zienhe Caramêz de Castro, atualmente radicada na capital mineira, 
visitar o agricultor em sua roça localizada próxima de Bragança, município que 
fica a 228 km de Belém (PA). O encontro resultou num novo documentário, 
“Deixa Eu Lhe Dizer”, que foi exibido no último fim de semana e mostra um 

                                                           
2
 Esta reportagem é a primeira constante do ANEXO I, porém consideramos pertinente 

a transcrição dela em sua integralidade tendo em vista a relevância do conteúdo. 
 

https://www.otempo.com.br/a-arte-da-farinha-artesanal-1.1365057
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recorte do cotidiano do personagem, que é aclamado por perpetuar 
procedimentos na produção da farinha que são oriundos da cultura indígena do 
Norte do país.  
Após a projeção, ele participou de um bate-pap, em que reforçou a maneira 
como enxerga seu ofìcio. “Eu quero continuar na mesma simplicidade, como eu 
comecei. Não quero mudar porque não vai ter no mundo uma tecnologia ou um 
maquinário que prepare a farinha que eu faço de maneira manual. Eu conheço 
muita fábrica de farinha feita em forno elétrico, e não é a mesma coisa”, disse 
ele, que é conhecido por ser um dos poucos a oferecer o ingrediente 
empaneirado, ou seja, guardado num recipiente feito de folhas e talos da 
guarumã.  
A técnica é de origem indígena e foi aprendida por ele de maneira autodidata 
ainda na infância. “Eu não cheguei para um professor e disse: „me ensine a 
fazer‟, não. Eu fui até uma pessoa que fazia e pedi um para ele e o levei para 
casa, onde eu comecei a desmanchar um pedaço e depois refazer. Assim, eu 
fui prestando atenção em como era que aquilo se desmanchava para depois 
construir de novo. Quando eu senti que já tinha a prática, resolvi fazer um 
novo”, contou ele. 
Analisada por pesquisadores da Unicamp, a embalagem de Seu Bené é 
certificada como segura e ecológica por estudiosos da universidade, onde ela 
foi testada em termos de conservação e manutenção das características do 
alimento, sendo aprovada em todos os quesitos. “O paneiro se tornou meu 
troféu. Foi com ele que eu consegui chegar onde eu cheguei, e ainda estou 
chegando”, ressaltou o farinheiro. Afinal, foi o objeto artesanal que chamou a 
atenção de Teresa Corção no passado e de Zienhe Castro mais recentemente.  
“Em 2013, quando eu fiz uma viagem para o exterior, uma amiga me deu um 
paneiro de presente. Eu não conseguia abrir para tirar a farinha que havia 
dentro. Então, eu viajei quase um ano pela Europa com esse paneiro na minha 
mala. Quando eu retornei ao Brasil, eu fui atrás para saber quem tinha feito 
aquele trabalho que eu fiquei tão apaixonada”, diz a chef e documentarista 
Zienhe, responsável por mediar a vinda de Seu Bené a Belo Horizonte.  
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https://www.cafeviagem.com/tour-mercado-ver-o-peso-de-belem/ 
 
UM TOUR GUIADO NO MERCADO-VER-O-PESO DE BELÉM DO PARÁ - 
CAFEVIAGEM 11/04/2016 

Por Alexandra Aranovich 
 
Quando descobri que faria uma viagem à Belém do Pará, só tinha uma certeza 
em mente: queria conhecer o famoso e tão prestigiado Mercado-Ver-O-Peso, 
considerado a maior feira livre da América Latina. O Ver-o-Peso é um dos 
mercados mais antigos do país, um patrimônio do povo às margens rio Guamá, 
na baía de Guajará tombado pelo Iphan em 2012. Em 1625 era entreposto 
fiscal, local onde se media o peso das mercadorias para que fosse possível 
cobrar os impostos devidos à Coroa Portuguesa. Vem daí a origem do nome 
“ver o peso” (antes, Casa do Haver-o-Peso). 
 
As Farinhas  
 
A farinha de mandioca encanta pela variedade e cores expostas em sacas nas 
barracas. Em tons amarelados, fina ou grossa, é um item que não pode faltar 
na sua mala já que é uma espécie de farinha rara no lado sul do Brasil. Seu 
sabor é incrível e uma das farinhas mais procuradas é a de Bragança. 

 
Foto: Alexandra Aranovich 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cafeviagem.com/tour-mercado-ver-o-peso-de-belem/


53 
 

http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/7845-
bragan%C3%A7a-pa-festeja-a-gastronomia-no-s%C3%A3o-jo%C3%A3o.html  
 
BRAGANÇA (PA) FESTEJA A GASTRONOMIA NO SÃO JOÃO - 
MINISTÉRIO DO TURISMO 02/06/2017 3 
 
Município é um dos cinco destinos que receberão apoio do MTur para divulgar 
seus festejos juninos 
 
Em Bragança, a 220 km de Belém, a farinha de mandioca artesanal não está 
só na mesa. É um patrimônio imaterial, sìmbolo da história, “pérola” da cultura 
popular e também uma das estrelas do Festival Junino da cidade, que 
movimenta cerca de 50 mil pessoas entre 8 e 11 de junho. Para se ter uma 
ideia, a produção mensal de farinha na cidade, que envolve 4 mil famílias no 
município, é de 1,5 tonelada. Por ano, isso significa R$ 75 milhões, cerca de 
8% do PIB da cidade. 
 
Ingrediente obrigatório da culinária local, pode parecer exótico mas os 
paraenses dizem que a chamada farinha d‟água vai bem com café, açaì, peixe, 
moqueca, mingau e até sorvete. Na cidade, a farinha é tão importante que tem 
até “casa própria”: “Casa de Farinha” é o nome que se dá ao local onde é 
fabricada. Durante o Festival Junino, turistas poderão conferir uma “grande 
casa de farinha” onde haverá produção, venda e degustação de receitas. A 
estimativa é que cerca de quatro mil quilos de farinha de mandioca sejam 
vendidos no evento, além das dezenas de receitas com farinha e da mandioca 
em suas variadas formas, comercializadas nas barracas do festejo. 
 
A farinha de mandioca também leva o nome da cidade para o mundo, um 
verdadeiro “troféu” conquistado após arrematar o tìtulo de “melhor farinha do 
planeta” no maior festival mundial do movimento slow food, realizado na Itália. 
O caso de amor é tão sério que o município já trabalha para criar uma 
certificação de origem da farinha – a bragantina leva a fama pela excelência. 
 
PARA RECORDAR - Um dos responsáveis por isso é Benedito Batista da 
Silva, o Seu Bené, mais conhecido como Professor da Farinha. O agricultor de 
70 anos trabalha com o cultivo da mandioca e produção de farinha desde os 12 
e até hoje se emociona ao contar a sua história. E não é para menos. O turista 
que visita sua casa conhece em detalhes o processo de produção que garantiu 
à farinha do professor Bené o título de "a melhor do planeta", mas não só. 
 
Ao lado do forno de cobre à base de pedra, ele fala com amor do seu ofício e 
do “currìculo” que dá ainda mais valor ao seu trabalho: “Na qualidade de um 
„professor analfabeto‟, pois só sei escrever meu nome, isso aqui é um dom meu 
e sou feliz por isso. Tem três coisas que fazem a vida da gente valer a pena – 

                                                           
3
 Esta reportagem de junho de 2017 foi apresentada no ANEXO I duas vezes nas 

páginas 12 à 16 e nas páginas 27 à 32, portanto das 32 páginas apresentadas ao INPI 

dez são sobre o mesmo documento. Caso não houvesse a repetição o documento com 

elementos comprobatórios de notoriedade possuiria apenas 22 páginas. 
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conhecimento, alegria de viver e educação/simplicidade”, emociona-se. Hoje, 
ele produz cerca de 500 kg de farinha por mês, o que nunca é suficiente para 
atender à demanda local e de clientes de outros estados e até de fora do País. 
 
AGRICULTURA FAMILIAR - Apesar da importância e do laço afetivo e histórico 
com a iguaria, o fascínio do destino está bem além da farinha. Dentro da 
Amazônia Atlântica brasileira, a região de Bragança tem campos, mangues, é 
recortada por rios e igarapés e tem até uma agrofloresta de bacuri, fruta 
exótica, rara e de delicado cultivo. 
 
A história da área onde hoje há 10 hectares de manejo do bacurizeiro começa 
na década de 70, mas foi em 2009 que o local se transformou em um projeto 
inovador de agricultura familiar. Hortência Osaqui, que hoje lidera o trabalho na 
fazenda ao lado de seu esposo, filho e irmão, conta que “o amor da pela terra é 
herança” deixada por seu pai. 
 
Hoje, turistas que visitam a propriedade rural podem se hospedar na fazenda, 
conhecer o processo da mini-indústria artesanal de doces, compotas e licores 
de bacuri, além de degustar delícias com outras frutas cultivadas ali. A 
combinação cria, em Augusto Correa, a poucos quilômetros de Bragança, uma 
referência de empreendimento rural sustentável com foco em turismo. Dali, 
saem também passeios para observação da revoada de pássaros como o 
guará, na Ilha do Rato, que fica a quarenta minutos (de barco) da fazenda. 
 
Não é por acaso que o turismo paraense “namora” a gastronomia com tanta 
paixão. E ela começa antes de chegar à mesa, na fabricação artesanal de 
panelas de barro, tradição centenária passada de geração para geração. Na 
Comunidade São Mateus, a agricultora Valcilene Piedade conta que o 
processo começa na extração de argila e demora cerca de dez dias até a 
finalização do utensílio. O resultado final é uma obra de arte feita à mão, com 
alta durabilidade e que suporta altíssimas temperaturas. Ela recebe turistas 
interessados em conhecer a produção e também em experimentar a típica 
culinária paraense feita em panela de barro. Qual a diferença? “Além de ser 
muito mais saudável, o sabor é outro. A gente sabe que a panela não muda a 
receita, mas muda o resultado dela”, garante. 
 
O FESTIVAL - A força da cadeia produtiva do turismo e da gastronomia 
bragantina estão diretamente envolvidos no Festival Junino de Bragança. A 
preparação “silenciosa” começa seis meses antes, em dezembro, a partir do 
momento em que outros setores da economia – costureiras, coreógrafos, 
historiadores, artistas populares, músicos, artesãos e boa parte do comércio – 
passam a dedicar algumas horas do dia ou tempo integral à preparação da 
festa. Agora, a uma semana do evento, enquanto uns afinam as rabecas, 
instrumento usado para tocar o legítimo xote bragantino, líderes de quadrilhas 
fazem os últimos ensaios para manter a performance de excelência do arraiá, 
sempre disputadíssimo. 
 
Para o historiador Dário Benedito Rodrigues, a forte tradição junina no 
municìpio renova a memória da cidade: “as quadrilhas, bois-bumbás e os 
cordões de pássaros [danças típicas] revelam um grande enredo de cultura 
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local. Aliás, a praça onde o festival é realizado e onde os dançarinos se 
apresentam é um importante ponto histórico da cidade, pois ali passava a 
antiga estrada de ferro de Bragança. O festejo revela muito sobre a riqueza da 
cultura bragantina”, conclui. 
 
FESTAS DE SÃO JOÃO NO BRASIL - Bragança (PA) é um dos cinco destinos 
selecionados para receber ações de promoção e divulgação do Ministério do 
Turismo. Por meio de edital de chamada pública, a Pasta trabalha na 
transformação dos festejos juninos em um produto turístico com a cara do 
Brasil. Um total de 25 propostas de todo o Brasil foram encaminhadas para 
avaliação da Pasta. Além do município paraense, foram contempladas também 
Corumbá (MS), Campina Grande (PB), São Luís (MA) e Belo Horizonte (MG). 
 
A ideia é que a celebração cultural passe a atrair visitantes estrangeiros e 
estimule cada vez mais o turismo doméstico, assim como acontece com o 
Carnaval. A divulgação das festas, bem como a realização de ações de 
promoção e apoio à comercialização, faz parte da estratégia conjunta do 
Ministério do Turismo e da Embratur. Segundo o ministro do Turismo, Marx 
Beltrão, “queremos que o São João tenha seu valor turìstico reconhecido tanto 
no Brasil como no mundo. Trata-se de uma manifestação cultural 
extremamente rica que tem enorme potencial para se transformar em um 
produto turìstico assim como o Carnaval”. 
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https://www.slowfoodbrasil.com/arca-do-gosto/produtos-do-brasil/1182-farinha-
de-
braganca#:~:text=A%20tradicional%20farinha%20bragantina%20ou,produ%C3
%A7%C3%A3o%2C%20Bragan%C3%A7a%20(Par%C3%A1).&text=Tamb%C
3%A9m%20%C3%A9%20apreciada%20com%20os,o%20melhor%20a%C3%A
7a%C3%AD%20da%20Amaz%C3%B4nia  
 

SLOW FOOD BRASIL - 06/06/2017 
FARINHA BRAGANTINA 

 
No município de Bragança existem mais de 50 tipos de mandioca (Manihot 

esculenta) utilizados pelos produtores rurais que recebem diferentes nomes 

como: aipim, jabuti, mirim, branco ouro, creme, areia, tomazia, gordura, branca, 

picui, entre outros. 

 

Há um método específico para o preparo da farinha de Bragança. O primeiro 

passo é deixar a mandioca de molho durante 4 a 5 dias. No último dia a 

mandioca é retirada da água, descascada e, após isso, colocada de molho por 

mais 24 horas em água limpa. 

 

Após essas 24 horas, a mandioca é retirada da água e triturada, para então ser 

colocada no tipiti (um utensílio indígena feito de palha, que funciona como uma 

prensa, para a retirada do tucupi, o molho da tapioca). Depois disso teremos a 

massa da mandioca, que é colocada no forno já aquecido para ser torrada. 

 

A tradicional farinha bragantina ou farinha de Bragança é produzida 

artesanalmente por pequenos produtores da agricultura familiar, e leva o nome 

do município referência em sua produção, Bragança (Pará). A farinha vem 

embalada em um paneiro, cesta feita com folhas de guarimã (também 

chamada arumã), que é uma planta herbácea da família das Marantáceas, 

típica da região. Confeccionada com técnica indígena repassada de geração 

em geração, esta tecnologia ancestral vem sendo substituída há vinte anos por 

embalagens de plástico que desconsideram o caráter tradicional e sustentável 

do produto, que mantém através das fibras naturais e recicláveis a farinha 

intacta e perfeita para consumo pelo período de um ano. 

 

https://www.slowfoodbrasil.com/arca-do-gosto/produtos-do-brasil/1182-farinha-de-braganca#:~:text=A%20tradicional%20farinha%20bragantina%20ou,produ%C3%A7%C3%A3o%2C%20Bragan%C3%A7a%20(Par%C3%A1).&text=Tamb%C3%A9m%20%C3%A9%20apreciada%20com%20os,o%20melhor%20a%C3%A7a%C3%AD%20da%20Amaz%C3%B4nia
https://www.slowfoodbrasil.com/arca-do-gosto/produtos-do-brasil/1182-farinha-de-braganca#:~:text=A%20tradicional%20farinha%20bragantina%20ou,produ%C3%A7%C3%A3o%2C%20Bragan%C3%A7a%20(Par%C3%A1).&text=Tamb%C3%A9m%20%C3%A9%20apreciada%20com%20os,o%20melhor%20a%C3%A7a%C3%AD%20da%20Amaz%C3%B4nia
https://www.slowfoodbrasil.com/arca-do-gosto/produtos-do-brasil/1182-farinha-de-braganca#:~:text=A%20tradicional%20farinha%20bragantina%20ou,produ%C3%A7%C3%A3o%2C%20Bragan%C3%A7a%20(Par%C3%A1).&text=Tamb%C3%A9m%20%C3%A9%20apreciada%20com%20os,o%20melhor%20a%C3%A7a%C3%AD%20da%20Amaz%C3%B4nia
https://www.slowfoodbrasil.com/arca-do-gosto/produtos-do-brasil/1182-farinha-de-braganca#:~:text=A%20tradicional%20farinha%20bragantina%20ou,produ%C3%A7%C3%A3o%2C%20Bragan%C3%A7a%20(Par%C3%A1).&text=Tamb%C3%A9m%20%C3%A9%20apreciada%20com%20os,o%20melhor%20a%C3%A7a%C3%AD%20da%20Amaz%C3%B4nia
https://www.slowfoodbrasil.com/arca-do-gosto/produtos-do-brasil/1182-farinha-de-braganca#:~:text=A%20tradicional%20farinha%20bragantina%20ou,produ%C3%A7%C3%A3o%2C%20Bragan%C3%A7a%20(Par%C3%A1).&text=Tamb%C3%A9m%20%C3%A9%20apreciada%20com%20os,o%20melhor%20a%C3%A7a%C3%AD%20da%20Amaz%C3%B4nia
https://www.slowfoodbrasil.com/arca-do-gosto/produtos-do-brasil/1182-farinha-de-braganca#:~:text=A%20tradicional%20farinha%20bragantina%20ou,produ%C3%A7%C3%A3o%2C%20Bragan%C3%A7a%20(Par%C3%A1).&text=Tamb%C3%A9m%20%C3%A9%20apreciada%20com%20os,o%20melhor%20a%C3%A7a%C3%AD%20da%20Amaz%C3%B4nia
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Essa embalagem natural gera valor agregado ao produto não apenas por 

torná-lo mais durável e sustentável, mas por ser um objeto decorativo, belo e 

de fácil comercialização, além de denotar o valor cultural a ser considerado no 

produto. 

 

A farinha bragantina também é um complemento para a alimentação, sendo 

consumida diariamente pelo povo paraense. Bragança é conhecida por 

produzir uma das melhores farinhas do estado do Pará. A cidade de Bragança 

produz entre 800 a 850 toneladas por mês de farinha de mandioca, e possui 

cerca de 9 mil produtores locais. Desta produção, destacam-se 30 produtores 

em média que comercializam a farinha empaneirada. 

 

É consumida em especial no estado do Pará, região amazônica, em todas as 

refeições: com frutas ou café, no café da manhã, com peixes no almoço e 

jantar. Também é apreciada com os tradicionais tacacá e o famoso açaí do 

Pará, reconhecido como o melhor açaí da Amazônia. 

 

É produzida principalmente por produtores familiares das áreas dos campos, 

abrangendo a zona rural do município de Bragança, a região mais conhecida. 

Também é produzida nos municípios de Augusto Correa, Tracuatua e 

Capanema. 

A técnica ancestral de se empaneirar a farinha foi difundida por Seu Bené e 

Dona Maria, de Bragança, em 21 comunidades no entorno do município. 
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https://www.diarioonline.com.br/_/noticia-539396-voce-viu-receita-com-farinha-dagua-

de-braganca-causou-eliminacao-no-masterchef.html 

 
 
VOCÊ VIU? RECEITA COM FARINHA D’ÁGUA DE BRAGANÇA CAUSOU 

ELIMINAÇÃO NO MASTERCHEF - 12/09/2018 

 

O MasterChef profissionais segue a todo vapor. Na noite de ontem (11), 

a prova de eliminação do reality exibido pela Band/RBA TV teve como desafio 

para os chefs a reprodução de dois pratos chef Teresa Corção, uma 

especialista em culinária brasileira e à frente também do Instituto Maniva. 

Em vez de um cuscuz marroquino, os participantes tiveram que fazer uma 

versão nacional com farinha d‟agua de Bragança, no nordeste paraense, para 

acompanhar o peixe e fios de vegetais. 

 Para hidratar a farinha, os participantes tinham que usar o tucupi ou o 

leite de castanha do Pará ou leite de coco. 

A sobremesa foi uma tapioca, que aparece com complementos afrancesados 

como brûlée, ou tostada, e curd de tangerina, um creme de nacionalidade 

inglesa de gemas em geral feito com limão. 

 Mesmo tendo conseguido entregar o cuscuz de farinha d'agua com 

peixe de Bragança e a tapioca brûlée com curd de tangerina, Alex Lee acabou 

deixando a competição. 

 "Eu sabia que tinha vários erros. Sou o maior crítico do meu trabalho. 

Antes das pessoas darem a crítica mais horrível, eu não deixo. Porque eu faço 

isso. Eu sou o primeiro a admitir. Eu não estava seguro, eu não estava 

confiante ali. Eu entreguei algo que não tinha a finesse que deveria ter. Não 

tenho para quem mentir", disse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.diarioonline.com.br/_/noticia-539396-voce-viu-receita-com-farinha-dagua-de-braganca-causou-eliminacao-no-masterchef.html
https://www.diarioonline.com.br/_/noticia-539396-voce-viu-receita-com-farinha-dagua-de-braganca-causou-eliminacao-no-masterchef.html
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http://www.onumulheres.org.br/noticias/a-atuacao-da-mulher-no-campo-
impulsiona-saberes-gastronomicos/  
 
A ATUAÇÃO DA MULHER NO CAMPO IMPULSIONA SABERES 
GASTRONÔMICOS - ONU MULHERES 09/10/2018 

Por Gabriela Morais 
 
Irmã caçula de uma família de seis filhos do escritor Gustavo Corção, Teresa 
Corção nasceu no Rio de Janeiro, em 1955. Formada em Programação Visual 
em Londres, mudou de carreira em 1981, ao juntar-se a uma das irmãs para 
coordenar a culinária do restaurante “O Navegador”, do qual é proprietária e 
chefe executiva. 
 
Há 16 anos, Teresa Corção percebeu que seu trabalho como chefe de cozinha 
poderia ter uma grande influência na sobrevivência dos agricultores locais, bem 
como em seus produtos alimentícios. E assim, para nutrir a agricultura familiar 
orgânica ela fundou em 2007, o Instituto Maniva, Organização Não 
Governamental, pioneira em trabalhar a gastronomia como instrumento de 
transformação social. 
 
A aproximação da agricultura familiar começou em 2002, quando entrou no 
movimento Slow Food, que prega o comer consciente de maneira prazerosa e 
com qualidade. A partir desse momento, a ecochefe percebeu que podia iniciar 
uma mudança no escopo do seu trabalho interessando-se pela influência 
socioambiental ligada ao mundo da alimentação. 
 
Em 2004, Teresa viajou para a Amazônia, cidade de Bragança (PA), lugar onde 
conheceu Seu Bené e Dona Maria, que trabalham na produção de mandioca e 
são professores da farinha. A ecochefe resolveu fazer um filme-documentário 
sobre o modo de fazer farinha d´água. A partir desse encontro e dos resultados 
que vieram depois, Teresa percebeu que existia um potencial muito grande na 
parceria com a agricultura familiar. 
 
A princípio não tinham recursos nenhum para fazerem o filme, mas mesmo 
sem condições fizeram o curta-metragem, o qual foi apresentado em uma 
palestra internacional realizada por Teresa. O filme-documentário foi mandado 
para o Seu Bené e para a prefeitura de Bragança, que começou a promover 
essa cultura da farinha que estava esquecida e desmoralizada, principalmente 
a cultura da embalagem do paneiro de farinha feito com as folhas e talos da 
planta de Guarimã, folha típica da Amazônia. 
 
Teresa Corção começou a procurar outros chefes de cozinha para promover 
essa farinha d‟água empaneirada, por considerar que era muito importante e 
que não podia deixar esse produto desaparecer. “Essa etapa foi muito difìcil, 
pois muitos chefes de cozinha não tinham interesse em promover isso, e outros 
achavam o produto mais caro que o produto embalado em plástico”, conta. 
 
Para preparar o produto de peneiro de farinha a pessoa tem que ter o 
conhecimento para tecer, forrar com as folhas e fechar o peneiro, um trabalho 

http://www.onumulheres.org.br/noticias/a-atuacao-da-mulher-no-campo-impulsiona-saberes-gastronomicos/
http://www.onumulheres.org.br/noticias/a-atuacao-da-mulher-no-campo-impulsiona-saberes-gastronomicos/
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ancestral, o que torna o produto mais trabalhoso, mas preserva a 
sustentabilidade e a qualidade de vida. 
 
Depois desse contato com a farinha d‟água empaneirada, Teresa começou a 
pesquisar sobre a farinha de mandioca. A ecochefe viajou para o Sul do país, 
perto de Florianópolis, onde conheceu Dona Rosa, produtora de farinha de 
mandioca orgânica que começou a fornecer para o restaurante. E foi a partir 
desse momento que o restaurante de Teresa Corção passou a ter alguns 
alimentos vindos diretamente dos agricultores familiares. Começou com três 
tipos de farinha: farinha de Bragança, farinha de Santa Catarina e a farinha de 
Copioba da Bahia. 
 
A ecochefe começou a visitar muitos agricultores familiares e notou que as 
mulheres rurais exerciam uma dupla jornada, pois eram esposas, agricultoras e 
donas de casa. “Notei que as mulheres do campo sabiam fazer toda a 
produção da agricultura e além dessa tarefa, muitas vezes, chegavam 
cansadas em casa por causa do trabalho na roça e tinham que trabalhar para o 
sustento da famìlia, cozinhar e cuidar dos filhos”. Teresa Corção passou a 
admirar muito essas mulheres rurais. “Eu acho essas mulheres muito 
guerreiras, muito fortes, não é à toa que nas cooperativas e nas associações 
as mulheres vêm conquistando seu espaço, tomando a frente e organizando. 
Elas não fogem à luta, não tem medo das dificuldades nem do 
comprometimento com o trabalho”, declara. 
 
O Navegador – A admiração pelo trabalho exercido pelas mulheres rurais foi o 
que impulsionou a continuidade do trabalho da ecochef, que decidiu seguir pelo 
caminho da sustentabilidade e da qualidade de vida das pessoas. Foi o alicerce 
que usou na formação do seu restaurante. “Fui andando e formando meu 
restaurante com um grande diferencial, porque eu faço questão de ter no 
Navegador vários produtos da agricultura familiar”, destaca. 
 
Os ingredientes dos pratos do Navegador têm carinho, alma, história e muito 
sabor. Teresa escolhe pequenos produtores da agricultura familiar de vários 
estados do Brasil, não só porque estes produtos são feitos artesanalmente, 
mas também por reconhecer o valor da mulher rural e desta forma poder apoiar 
a economia do país, ajudando a preservar o meio ambiente e a diminuir o 
êxodo rural. 
 
Hoje Teresa Corção faz parte do grupo dos ecochefes que fazem movimentos 
no Rio de Janeiro, e buscam cada vez mais apoiar a mulher do campo. Teresa 
conta que pelas visitas que faz às agricultoras ela sempre aprende algo novo e, 
que apesar das dificuldades, ela segue confiante em apoiar e promover a 
mulher rural. “A gente passa por dificuldade, muitas vezes não somos 
reconhecidas no meio da gastronomia, às vezes não percebem que isso é 
muito importante, não só como suporte para a agricultura familiar, mas como 
divulgação dos produtos da biodiversidade brasileira”, afirma. 
 
Apesar de toda luta, Teresa vem colhendo os frutos do reconhecimento dos 
agricultores, além de gostar da simplicidade do campo. “Eu gosto muito do 
caminho da roça, acho que tem que promover muito o turismo rural”. Com isso, 
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Teresa Corção reconhece o legado da mulher no campo. “A mulher rural é a 
força do campo, sem ela não teria agricultura familiar.” 
 
15 dias pela autonomia das mulheres rurais – Os papéis desempenhados pelas 
mulheres rurais são tão numerosos quanto suas lutas e vitórias. O que não 
faltam são histórias de vida inspiradoras. No entanto, ainda não possuem o 
reconhecimento merecido. Sofrem com o preconceito, com a desigualdade de 
gênero e com outros problemas que herdaram da vida. Ainda há um longo 
caminho para o equilíbrio de direitos e oportunidades entre homens e 
mulheres. A fim de mostrar que equidade de gênero e respeito são valores 
necessários cotidianamente, a Organização das Nações Unidas (ONU) 
decretou que 2018 seria o Ano da Mulher Rural. 
 
Pensando nisso, a partir do primeiro dia do mês de outubro, iniciamos, no 
portal, uma série de matérias que fazem parte da Campanha Regional pela 
Plena Autonomia das Mulheres Rurais e Indígenas da América Latina e do 
Caribe – 2018. Serão 15 dias de ativismo em prol das trabalhadoras rurais que, 
de acordo com o censo demográfico mais recente, são responsáveis pela 
renda de 42,2% das famílias do campo no Brasil. 
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https://www.oliberal.com/cultura/bragan%C3%A7a-sedia-pela-terceira-vez-o-
circuito-sabores-do-caet%C3%A9-1.8364  
 
BRAGANÇA SEDIA PELA TERCEIRA VEZ O CIRCUITO SABORES DO 
CAETÉ - JORNAL O LIBERAL 30/11/2018 
 
A programação inicia nesta sexta-feira (30) em Bragança, com um festival na 
praça Armando Bordallo, e segue até o final do ano. 
 
As delícias culinárias e a criatividade dos restaurantes bragantinos podem ser 
conferidas na terceira edição do circuito Sabores do Caeté, evento do Sebrae 
no Pará criado para promover a riqueza da gastronomia do município. A 
programação inicia nesta sexta-feira (30) em Bragança, com um festival na 
praça Armando Bordallo e segue até o final do ano nos 11 restaurantes 
participantes. 
 
Em 2018, 11 restaurantes criaram pratos exclusivamente para o evento, todos 
enaltecendo os insumos tipicamente bragantinos. Da inovação dos chefs 
surgiram delícias como a Patapioca com Molho de Açaí, Maniburger, um 
hambúrguer com recheio de maniçoba, e o Vatapioca de Mariscos. 
 
Caroline Morales, da lanchonete Salgateua, testou a receita de sua tradicional 
massa, criada por seu pai, com recheios como chouriço bragantino, vinagreira, 
pernil, açaí e massa de peixe seco e criou um mix de salgados assados e fritos, 
batizado de Mix Salgateua. “Com o apoio do Sebrae, recebemos consultoria de 
um chef, que nos ajudou na elaboração e apresentação dos salgados. O 
resultado ficou maravilhoso e esperamos que todos venham provar”, diz a 
jovem empresária. 
 
“É a terceira vez que participamos do Circuito e nossa expectativa é tornar 
nosso estabelecimento ainda mais conhecido e acessível, mostrando que 
temos produtos para todos os gostos”, explica ela. 
 
Quem for à praça Armando Bordallo nos três dias do festival poderá provar 
todas as 11 deliciosas criações do Circuito com preços promocionais, curtir 
várias atrações culturais e levar pra casa o artesanato e produtos da 
gastronomia bragantina, como a famosa Farinha de Bragança. Os chefs da 
região também participam na Cozinha Show, mostrando passo a passo das 
suas receitas para o público. Quem quiser conhecer mais a fundo a origem dos 
pratos, pode ainda aproveitar a programação de turismo de experiência nos 
polos produtivos de farinha, cerâmica e cachaça. 
 
Além da feira de exposição de produtos, que estará aberta ao público até dia 2 
de dezembro, com entrada franca, o Circuito continua nos restaurantes 
participantes, que irão servir suas criações para o evento até o final do ano. 
 
 
 
 

https://www.oliberal.com/cultura/bragan%C3%A7a-sedia-pela-terceira-vez-o-circuito-sabores-do-caet%C3%A9-1.8364
https://www.oliberal.com/cultura/bragan%C3%A7a-sedia-pela-terceira-vez-o-circuito-sabores-do-caet%C3%A9-1.8364
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https://www.oliberal.com/esportes/paysandu/tecnico-do-paysandu-e-flagrado-
comprando-farinha-em-braganca-1.194000 
 
TÉCNICO DO PAYSANDU É FLAGRADO COMPRANDO FARINHA EM 
BRAGANÇA – 18/09/2019 
 

Aproveitando a ida do Paysandu até a cidade de Bragança (PA), o 
treinador do time bicolor foi flagrado na feira da cidade comprando 
farinha. 
Conhecida como a “Cidade da Farinha”, Bragança possui uma das 
melhores farinhas do país. A imagem de Hélio dos Anjos na feira do 
município viralizou na internet. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.oliberal.com/esportes/paysandu/tecnico-do-paysandu-e-flagrado-comprando-farinha-em-braganca-1.194000
https://www.oliberal.com/esportes/paysandu/tecnico-do-paysandu-e-flagrado-comprando-farinha-em-braganca-1.194000
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https://territoriosgastronomicos.uai.com.br/2019/09/19/farinha-de-mandioca-um-
produto-que-reflete-a-diversidade-do-brasil/  
 
FARINHA DE MANDIOCA: UM PRODUTO QUE REFLETE A DIVERSIDADE 
DO BRASIL - 19/09/2019 

Por Augusto Albertini 
 
A farinha de mandioca é um dos produtos mais característicos da gastronomia 
brasileira e está presente em todo o Brasil. Este ingrediente, utilizado no 
preparo de receitas e até nas finalizações, carrega uma pluralidade em sua 
fabricação que é quase tão grande quanto a diversidade entre as culturas do 
Brasil. 
 
Há estimativas de que a farinha de mandioca seja fabricada desde a época dos 
povos pré-colombianos. Há registros de fabricação de pilões que os 
historiadores estimam que tenham sido feitos há pelo menos dois mil anos. 
Hoje este produto é bastante apreciado, especialmente na região amazônica e 
no nordeste. 
 
Farinha de Bragança 
 
Com mais de um século de história, a farinha de Bragança faz sucesso desde 
1900, quando começou a ser vendida em Belém (PA). A farinha se destaca 
pela textura e sabor, que são resultados do seu processo de fabricação 
diferenciado. 
 
Para chegar ao resultado final, a mandioca passa por um período de 
fermentação na água. Este tempo dura em média quatro dias e, em seguida, 
ela é descascada e imersa em água por mais dois dias. Quando finalmente ela 
está amolecida, é levada para a casa de farinha, onde é triturada, prensada e 
peneirada. Após essas etapas, a mandioca é levada ainda úmida para o tacho, 
em seguida é pré-cozida e mexida manualmente e, por fim, torrada. 
 
Este processo detalhado confere à farinha sua crocância, sabor intenso e cor 
amarelada, que lhe é bastante característica. No Pará, ela é bastante 
apreciada nas merendas, e é acompanhante indispensável para uma refeição 
com açaí. Já nos grandes restaurantes do Brasil, o produto é utilizado por chefs 
na elaboração de vários pratos e, devido à sua versatilidade, ela serve como 
base para degustações, caldos e pratos principais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://territoriosgastronomicos.uai.com.br/2019/09/19/farinha-de-mandioca-um-produto-que-reflete-a-diversidade-do-brasil/
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https://tourfilm-festival.com/conheca-os-grandes-vencedores-da-12a-edicao-do-
arttur-festival-internacional-de-cinema-de-turismo-2019/  
 
CONHEÇA OS GRANDES VENCEDORES DA 12ª EDIÇÃO DO ART&TUR – 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE TURISMO (2019) - 
INTERNATIONAL TOURISM FILM FESTIVAL 25/10/2019 
 
Foi durante a cerimónia de entrega de prémios, que decorreu no Teatro-Cine 
de Torres Vedras, que se conheceram os vencedores da 12ª edição do 
ART&TUR – Festival Internacional de Cinema de Turismo, que decorreu de 22 
a 25 de outubro de 2019. 
 
Na competição internacional, o grande vencedor foi o filme que promove a 
cultura sul-africana “Bheki the Mbhaco Maker”, dirigido por Teboho Mahlatsi e 
produzido por Gavin Joubert, Marc Harrison & Wakhile Sithole. Nele 
acompanhamos Bheki, um jovem fabricante de Mbhaco que tem a tarefa de 
criar o Mbhaco mais magnífico que já fez. Este desafio leva-o a procurar 
inspiração e à aventura de uma vida… 
 
Na competição nacional, triunfou “Ocean – the art of dining” do realizador 
Eduardo de Sousa (Flavour Productions), onde é apresentado o restaurante 
com duas estrelas Michelin – Ocean – de uma forma muito mais íntima do que 
uma simples mostra gastronómica. 
 
No ART&FACTORY, iniciativa que se estreou em 2018, com grande sucesso, e 
que este ano teve lugar em Torres Vedras, o grande vencedor foi o filme “Living 
it Together”, produzido pela equipa do Brasil composta por Marco Calábria, 
Bruno Nishino, Leandro Miranda e Alcides da Costa Júnior. 
 
Pela primeira vez na história do Festival ART&TUR, este ano também se 
ofereceu ao público a oportunidade de decidir prémios – People‟s Choice 
Awards. Para este efeito, foi criado um sistema de votação pública no website 
do Festival, que permitia ao público votar nos seus filmes favoritos. 
 
Em documentários, o vencedor foi “O Mestre da Farinha” 
(https://www.youtube.com/watch?v=3ioq3HHrZCQ), realizado por Leandro 
Miranda e Luiza Fecarotta e produzido por Fartura – Comidas do Brasil que 
conseguiu juntar 693 votos. 
 
Veja abaixo todos os vencedores da 12ª edição do Festival ART&TUR 2019: 
 
People‟s Choice Awards: 
• Melhor Filme Turismo – Competição Internacional – “Turismo Centro Portugal 
– Are You Ready?” = 1555 votos 
• Melhor Filme Turismo – Competição Nacional – “A vida ao centro” = 1272 
votos 
• Melhor Documentário – “O Mestre da Farinha” = 693 votos 
 
Competição Internacional: 
• Best South American Film – “O Mestre da Farinha” 

https://tourfilm-festival.com/conheca-os-grandes-vencedores-da-12a-edicao-do-arttur-festival-internacional-de-cinema-de-turismo-2019/
https://tourfilm-festival.com/conheca-os-grandes-vencedores-da-12a-edicao-do-arttur-festival-internacional-de-cinema-de-turismo-2019/


66 
 

https://www.oliberal.com/cultura/toni-soares-celebra-a-musica-em-show-
1.224829  
 
TONI SOARES CELEBRA A MÚSICA EM SHOW EM BRAGANÇA – 
JORNAL O LIBERAL 27/12/2019 

Por Ana Carolina Matos 
 
Ao lado de ícones da música paraense, artista lança os CDs 'Tambores de São 
Benedito' e 'Por Trás das Fitas' 
 
 
O final de 2019 é de conclusão de ciclos para Toni Soares, artista bragantino 
que soma 35 anos de estrada musical e que, depois de 45 anos morando na 
capital paraense, decide retornar à cidade de origem para mergulhar nas 
tradições culturais. O cantor e compositor lança dois CDs, "Tambores de São 
Benedito" e "Por Trás das Fitas". Os trabalhos serão lançados com um show 
gratuito amanhã, 28, às 20h, no teatro do Liceu da Música de Bragança. 
 
Toni Soares explica que o lançamento de dois álbuns simultaneamente, trata-
se, na verdade, de uma "feliz coincidência". Enquanto um rende homenagens 
ao santo padroeiro de Bragança, o outro mostra uma faceta que pende para a 
urbanidade do artista. O material de "Por Trás das Fitas" atrasou por conta de 
um contratempo e apenas em outubro o álbum pôde ser lançado. "Foi 
exatamente no momento em que eu tava gravando aqui o CD específico pra 
festividade de Bragança", explica o músico. 
 
Segundo Toni, "Por Trás das Fitas" vem com "uma pegada mais urbana". "Não 
trata de sonoridades das festividades, é mais urbano, mas que também bebe 
nessa fonte porque eu vivo aqui em Bragança. O nome vem disso. É o que eu 
toco por trás das fitas do folclore, o que eu escuto por trás das fitas da 
Marujada, do boi", detalha o músico. 
 
Já o álbum "Tambores de São Benedito" completa uma trilogia musical iniciada 
com "Caminhando com São Benedito" e "Marujada". "São projetos específicos 
pra Bragança, mas que com o passar dos anos, eu percebo que a gente tem 
passado por novos ares. Então tem gente de todo lugar do Brasil, que por meio 
das plataformas digitais, está escutando esse tipo de música, que não 
interessa só pessoas daqui. São trabalhos que contam e cantam sobre a 
Marujada e a fé em São Benedito", declara. 
 
Após escolher e gravar dez composições de sua autoria, Toni entrou no estúdio 
nos fins de semana de outubro e novembro e convidou ícones da música 
paraense como Nilson Chaves, que gravou "Santo Preto Enluarado", escrita 
por Toni e Ronaldo Silva e  Lucinnha Bastos - devota de São Benedito com 
quem gravou "Guardião do Caeté", - e também abriu espaço para quem dá os 
primeiros passos na carreira musical, como o o cantor e compositor Alex 
Ribeiro e o Coral Infantil do Centro Educacional João Paulo II, que participou 
em duas faixas e dividiu os vocais com o filho do compositor, Emanuel Antônio, 
de seis anos, que compôs a canção "Aê São Benedito".  "Imaginei várias 

https://www.oliberal.com/cultura/toni-soares-celebra-a-musica-em-show-1.224829
https://www.oliberal.com/cultura/toni-soares-celebra-a-musica-em-show-1.224829
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participações a partir de determinadas músicas. Sempre abro espaço pra 
pessoas iniciando ou que estão há tempo na estrada", conta. 
 
Dona Onete também é uma das gratas surpresas do álbum, que canta com 
Toni a música "Xote da farinha", que fala do processo da famosa produção 
bragantina. "A Dona Onete entrou no apagar das luzes. O CD tava pronto 
quanto falei com Marcel Arêde, produtor da Onete, que me disse que ela 
estava em Belém e perguntou se eu ainda queria gravar com ela. Eu disse que 
estava no estúdio mixando mas que podia abrir uma faixa na hora. Eu já tinha 
falado dessa música, que tem bem o estilo da Onete, que quando soube, ficou 
doida pra cantar comigo. Aí marcamos. Ela veio com uma humildade e 
generosidade enorme. O Marcel disse que ela não costuma gravar música de 
outras pessoas, mas a minha ela topou", detalha. "Digo que esse CD está 
recheado de pessoas de uma grande cena musical urbana cantando pra São 
Benedito", acrescenta. 
 
Um gostinho especial do trabalho, é claro, está também na composição do 
pequeno Emanuel, filho do músico.  "Um dia eu estava compondo e gravando 
alguma música, o Emanuel chega perto de mim e diz: "Pai, grava a minha 
música". Eu achando que fosse uma brincadeira, liguei o gravador e pedi que 
ele mostrasse sua música. Aí ele canta com uma suavidade surpreendente "Eu 
tava passeando por aí, quando eu vi São Benedito, deu vontade de dançar, aê 
São Benedito", relembra. 
 
O compositor promete, ainda, o lançamento do DVD duplo "Caminhando com 
Toni Benedito Soares", em parceria com a Rede Cultura de Comunicação, por 
ocasião dos 30 anos da TV Cultura, em junho de 2020, em Belém. "Foi gravado 
um pocket show na Igreja de São Benedito em Bragança e um documentário 
produzido produzido pelo Felipe Cortez. Depois fui pra Belém, fazer um show 
no teatro do Sesc Boulevard, com participações de Nilson, Lucinnha, Marco 
monteiro, Sammliz e Walter Freitas", conclui. 
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5) POESIAS, MÚSICAS E FONTES AUDIOVISUAIS 
 

POESIAS 
 

PIRÃO E CHIBÉ – 1970 
 

Por Bolivar Bordallo da Silva 
 

Eu vou fazer o meu pirão gostoso; 

- diz marujo que n’alma não tem mágoa - 

Quero um bocado grande, generoso, 

farinha, mais farinha do que água. 

[...] 

E depois do pirão, do peixe assado, 

numa cuia bem funda e bem pretinha, 

a gente bebe o chibé distiquarado, 

com muita água, açúcar e farinha.  

 

(livro de poesias Bragantina de 1970) 
 

A turismóloga Natascha Penna em sua dissertação de mestrado em 

2016 faz referência a esta poesia reforçando a ideia do que chamamos de 

cultura alimentar bragantina, quando o sabor remete a um jeito local de comer 

farinha, o “pirão” além de ser uma porção de farinha que unida em água 

alimenta o corpo com o prazer do bom paladar, pode ser pensado como sendo 

junção de várias mãos que exaltam a lembrança de confraternizar através de 

uma boa mesa com saberes e sabores do seu povo.  

Disponível em:  

http://www.pplsa.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/dissertacoes/2014/Natascha%20

Penna%20dos%20Santos.pdf 

 
 
 
 

http://www.pplsa.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/dissertacoes/2014/Natascha%20Penna%20dos%20Santos.pdf
http://www.pplsa.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/dissertacoes/2014/Natascha%20Penna%20dos%20Santos.pdf
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A ROÇA DO CABOCLO - 18/12/67 
 

Por Bolivar Bordallo da Silva 
 

Na rotina da vida interiorana 

o caboclo trabalha de teimoso! 

Sem ajuda, isolado, em sua choupana, 

ele arrasta um destino impiedoso. 

Tenta fazer alguma coisa boa 

na terra que o rodeia compassiva; 

faz então um roçado onde amontoa 

o milho, arroz, o fumo ou a maniva. 

Derruba e queima e planta com prazer, 

com todas suas forças e talento, 

a bela roça que pensou fazer. 

Sem nenhum cabedal e sem cultura, 

O que resta de um atrevimento? 

- uma grande colheita de amargura!... 

 

Fonte: Acervo da Família Bordallo da Silva 18/12/67 que também foi publicado 
na dissertação de Natascha Penna disponível em: 
http://www.pplsa.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/dissertacoes/2014/Natascha%20
Penna%20dos%20Santos.pdf 

 
 
 Segundo a Natascha Penna, em sua dissertação ela afirma que o 

poema de 1967 escrito por Bolivar da Silva traz o cotidiano do produtor de 

farinha, a dificuldade de lidar com a terra, o plantio e colheita. 

 
 
 
 
 

http://www.pplsa.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/dissertacoes/2014/Natascha%20Penna%20dos%20Santos.pdf
http://www.pplsa.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/dissertacoes/2014/Natascha%20Penna%20dos%20Santos.pdf
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MÚSICAS 
 
 
 
https://open.spotify.com/track/6y4kiWWACPSZoMtigy3k86?si=baPHl9VM
Qlqtzx7KuHqHrg  
 
https://www.letras.mus.br/dona-onete/tipiti/  
 

TIPITI - 2016 
Por Dona Onete 

 
 

Arranca a mandioca 

Coloca no aturá 

Prepara a sororoca 

Tem mandioca pra ralar 

Oh, prepara a peneira 

Joga na masseira 

Pega no tipiti 

Pra tirar o tucupi 

Fiz meu retiro na beira do Igarapé 

Fica melhor pro poço da mandioca 

Fiz meu retiro na beira do Igarapé 

Fica melhor pro poço da mandioca 

De arumã ou tala de miriti 

Mandei descer o famoso tipiti 

De arumã ou tala de miriti mandei descer o famoso tipiti (coro) 

Tipiti, piti, piti, piti, piti, piti (coro) 

De arumã ou tala de miriti 

Pega no ralo, moreno! 

https://open.spotify.com/track/6y4kiWWACPSZoMtigy3k86?si=baPHl9VMQlqtzx7KuHqHrg
https://open.spotify.com/track/6y4kiWWACPSZoMtigy3k86?si=baPHl9VMQlqtzx7KuHqHrg
https://www.letras.mus.br/dona-onete/tipiti/


71 
 

Na mandioca, morena! 

Pega na massa 

Espreme no tipiti 

No balanço da peneira 

No jogo do tipiti 

Sai a crueira 

E o gostoso Tucupi 

Farinha d'água, farinha de tapioca 

Tem vitamina na raiz da mandioca 

(música do Álbum Banzeiro de 2016) 
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XOTE DA FARINHA - 2019 
Por Toni Soares 

 
É tempo de colheita, eu vou comer farinha d'água, 

Farinha lavada da raiz que a planta dá 

Da folha da maniva eu faço a maniçoba 

O caldo da mandioca é tucupi pro tacacá 

 

Descasca a mandioca, vai na casa de farinha 

Roda o catitu pra mandioca ralar 

E rala rala, rala rala a mandioca 

Rala a mandioca é mandioca pra ralar 

Enche o tipiti todinho 

Engata no sarilho e começa a espichar 

O tucupi escorre, apara na bacia, deixa descanando 

Que a goma vai sentar 

É tempo de colheita... 

 

Põe a massa na peneira 

Qu'eu vou peneirando, qu'eu vou peneirar 

Agora tá no ponto é só levar pro forno 

Põe lenha no fogo que a farinha eu vou torrar 

Eita que o fogo à lenha 

Tá tinindo e estalando do jeito que o fogo dá 

 

Cê pega o rodo vai virando, vai mexendo 

Vira vira, mexe mexe pra farinha não queimar 
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É tempo de colheita... 

Faz uma farofa, faz, faz uma farofa, faz 

Faz uma farofa, faz, faz uma farofa 

(música do Álbum Tambores de São Benedito de 2019) 
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VÍDEOS 
 

 
O PROFESSOR DA FARINHA – 2005 

 
 

 
 
No canal Made for TV no Youtube está disponível o documentário curta-
metragem, realizado em 2005, focalizando dois pequenos produtores de 
farinha de mandioca em nível de excelência: Benedito Batista da Silva, de 
Bragança, estado do Pará, na Amazônia, região Norte do Brasil, e Fermínio 
Nascimento, de Paulo Lopes, estado de Santa Catarina, região Sul do Brasil. 
No filme, os dois agricultores se apresentam e falam de sua profissão, ao lado 
de seus familiares. O processo é acompanhado passo-a-passo, desde a 
colheita até a venda da farinha. Cada um, é focalizado em toda a 
particularidade do seu trabalho, mostrando as semelhanças e as diferenças do 
processo de cada um. Este filme faz parte do Instituto Maniva, que promove a 
gastronomia brasileira como instrumento de transformação social .  
O filme participou do Slow Food on Film 2006 e foi premiado no Festival de 
Cinema de Piratuba (Santa Catarina, Brasil).  
Diretor: Manuel Carvalho 
Roteiro: Teresa Corção 
Produção: Made for TV 
Edição: Guido Cavalcante 
Disponível em: https://youtu.be/pqN3-vQDeGI 
 

https://youtu.be/pqN3-vQDeGI
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MASTERCHEF BRASIL  
 

Episódio 10 – 4ª temporada 09/05/2017 
 

 

 
 
No canal do Mastercheff Brasil no Youtube aos 20 minutos do vídeo da quarta 

temporada no episódio 10 é apresentada uma mesa de ingredientes da região 

Norte e está em destaque a Farinha de Bragança. 

 
Disponível em: https://youtu.be/Lj_kXvTHlW8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/Lj_kXvTHlW8
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MASTERCHEFF BRASIL 

 
INGREDIENTES DO NORTE COM O CHEF THIAGO CASTANHO | VÍDEO 

EXTRA 09/05/2017 
 

 

 
 
No canal do Mastercheff Brasil no Youtube o renomado chef Thiago Castanho, 

referência da gastronomia amazônica, explica aos participantes do MasterChef 

Brasil o papel e a importância dos ingredientes grastronômicos na economia 

local da região norte. Thiago é ganhador de diversos prêmios nacionais e 

considerado como um dos chefs mais inovadores pelo The New York Times. 

Seu restaurante está entre os 50 melhores da américa latina segundo a revista 

inglesa "Restaurant". 

 

Disponível em https://youtu.be/sDG11VXAj5Y  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/sDG11VXAj5Y
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NOVA REVISTA AMAZONICA – 2017 
 

 
 
Vídeo intitulado SABERES, FAZERES E SABORES: O AMANHECER DA 
FEIRA LIVRE BRAGANTINA de autoria de Samuel Antonio Silva do Rosario e 
Jocenilda Pires de Sousa do Rosario. 
 
Este vídeo apresenta o amanhecer na feira livre bragantina, mostrando as 

diversidades de saberes, fazeres e sabores que se encontram neste ambiente, 

em um dia do mês de março de 2017, a partir da lógica da feira livre. Utilizam-

se no vídeo vários espaços da feira livre, no município de Bragança/Pará, entre 

eles, da farinha e seus derivados, de pescados e mariscos, de frutas e 

legumes, de produtos artesanais e medicinais oriundos das florestas e dos rios. 

Na captura das imagens, foi usada uma máquina Nikon Coolpix P520. 

 
DOI: http://dx.doi.org/10.18542/nra.v5i1.6387  
 
Vídeo disponível em: https://youtu.be/FMMFj9u-C5Y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://dx.doi.org/10.18542/nra.v5i1.6387
https://youtu.be/FMMFj9u-C5Y
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NOVA REVISTA AMAZONICA - 2018 
 

 
 
 
 

 
 
Vídeo intitulado INFÂNCIA AMAZÔNICA NO CONTEXTO DA PRODUÇÃO 
DE FARINHA NO QUILOMBO DO AMÉRICA de autoria de Ketno Lucas 
Santiago, Ana Paula Viera e Souza, Francisco Pereira Smith Júnior 
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Este vídeo apresenta o contexto cultural de infâncias no Quilombo do América, situado 

na Região do Campo do Município de Bragança, Estado do Pará. As crianças estão 

envolvidas entre o brincar e brincadeiras na produção de farinha de mandioca, essa 

atividade econômica de subsistência da comunidade desenvolvida por adultos. Na 

captura de imagens os autores utilizaram o recurso tecnológico como celular do 

tipo Iphone, 6S 

 

 
DOI: http://dx.doi.org/10.18542/nra.v6i1.6234  
 
Vídeo disponível em https://youtu.be/sbOFgr3gGck  
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA É DO PARÁ - 08/06/2019 
 

 
 
No programa da TV Liberal afiliada da Rede Globo chamado “É do Pará” de 

08/06/2019 o chef Alessandro Oliveira usa a Farinha de Bragança em receita. 

 

Disponível em: 

http://g1.globo.com/pa/para/e-do-para/videos/t/edicoes/v/em-braganca-chef-alessandro-

oliveira-ensina-a-receita-de-cuzcuz-de-farinha/7677401/ 
 

 
 
 

http://dx.doi.org/10.18542/nra.v6i1.6234
https://youtu.be/sbOFgr3gGck
http://g1.globo.com/pa/para/e-do-para/videos/t/edicoes/v/em-braganca-chef-alessandro-oliveira-ensina-a-receita-de-cuzcuz-de-farinha/7677401/
http://g1.globo.com/pa/para/e-do-para/videos/t/edicoes/v/em-braganca-chef-alessandro-oliveira-ensina-a-receita-de-cuzcuz-de-farinha/7677401/
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CANAL FARTURA BRASIL 18/09/2019 

 
O MESTRE DA FARINHA 

 
 

 
 
O filme "O Mestre da Farinha", realizado pelo projeto Fartura - Comidas do 

Brasil, está entre os finalistas da premiação realizada pelo Festival ART&TUR, 

de Portugal. Além das escolhas feitas por um júri internacional, uma das 

premiações ocorre por meio de votação popular, que já está disponível em 

https://tourfilm-festival.com O documentário, que foi selecionado entre 

produções de mais de 50 países, conta a história do "Seu Bené", de Bragança 

(Pará), conhecido como o Mestre da Farinha. Ele narra um pouco dessa 

tradição gastronômica que se originou dos povos da Amazônia e resiste até os 

dias atuais. As gravações aconteceram durante a expedição Fartura no norte 

do país. A direção é de Leandro Miranda e Luiza Fecarotta, produção de 

Adriana Benevenuto e finalização da Zefini. 

 
Disponível em https://youtu.be/bign3Fo0Rfw  
 
 

https://tourfilm-festival.com/
https://youtu.be/bign3Fo0Rfw
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Canal Expedição Amazônia Mais - 2019 
 

 
 
No Canal Expedição Amazônia Mais é apresentada a história de Bragança e no 

minuto 10 aos o repórter fala “Bragança é referência na produção de farinha 

d’água, a produzida aqui tem sabor e textura inigualáveis" 

 
Disponível em: https://youtu.be/xcJDsNO15DE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/xcJDsNO15DE
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PROGRAMA SABORES DA FLORESTA (CANAL FUTURA) – FEV/2020 

 
Farinha de Bragança 

 
Por Thiago Castanho 

 

 
 
Disponível em: 
https://globosatplay.globo.com/assistir/futura/sabores-da-floresta/v/8221837 
 

https://globosatplay.globo.com/assistir/futura/sabores-da-floresta/v/8221837
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Em 27/01/2020 o Cheff de Cozinha Thiago Castanho publicou em seu 
instagram o seguinte texto “No 1º episodio 
@programasaboresdafloresta mostramos algumas formas de produção de 
farinha D‟água de Bragança. Uma delas foi na casa da Carmem na Vila do 
Camutá. Spoiler alert! Lá ainda mantém algumas tradições como deixar a 
mandioca pubar no igarapé por alguns dias, usar tipiti, catitu, e tacho de cobre 
de mais de 100 anos. Quem não assistiu é só colar no Futura play de “grátis” 
www.futuraplay.org lá também explicamos esses termos do modo de falar 
farinheiro @canal_futura @marahufilmes @clarissazappe”  
 
Disponível em https://www.instagram.com/p/B71P8kxlteC/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/programasaboresdafloresta/
https://www.instagram.com/canal_futura/
https://www.instagram.com/marahufilmes/
https://www.instagram.com/clarissazappe/
https://www.instagram.com/p/B71P8kxlteC/
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ANEXO I 
Elementos comprobatórios de notoriedade – PROCESSO BR4020190000011 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


































































