Curso para produção de fumo em corda
Ter, 21 de Setembro de 2010 16:02

A Associação Serviço e Cooperação com o Povo Yanomami-Secoya, através do seu
Departamento de Desenvolvimento Sustentável, realizou entre os dias 07 a 25 de agosto 2010,
no sitio do Sr. Luis Neco, localizado nas cabeceiras do rio Purupuru, município de Careiro do
Castanho-AM, o curso de Produção de Fumo em Corda, destinado a Comissão Agroflorestal
Yanomami do Amazonas.

O curso contou com o apoio do PDPI, através do termo de cooperação celebrado com a
Secoya no projeto 295.

O curso teve por objetivo favorecer o aprendizado da Comissão Agroflorestal Yanomami na
confecção do tabaco de “mole”, em forma de corda visando o aprendizado de todas as fases
de confecção, desde a colheita no roçado, até a prensagem e tanisagem (acabamento da
peça). Vale salientar que todo o processo ocorre com o beneficiamento de matérias primas da
floresta, sendo realizado de modo totalmente artesanal, a fim de serem confeccionados nas
próprias aldeias sem a necessidade de produtos industrializados.

1/3

Curso para produção de fumo em corda
Ter, 21 de Setembro de 2010 16:02

Para tal, foi empregado métodos tradicionais de confecção, a exemplo de cordas de aruá e
tucum, capa de sororoca e barbantes de fibra de bananeira para prensagem do produto e
realizar o acabamento final do tabaco.

Os membros da Comissão puderam levar 12 kg de amostra para as comunidades Yanomami
ao final do curso, para que os mais velhos e as lideranças pudessem experimentar e opinar
sobre a qualidade do fumo para a confecção e uso da brejeira.

Conforme citado pelos Yanomami Sarnei da comunidade Ajuricaba e Sabá da comunidade
Bicho Açu, “esse aprendizado, além de conseguir confeccionar as brejeiras com o nosso
próprio tabaco e revitalizar os plantios tradicionais, vai ser possível ainda repassar esse
aprendizado para os mais jovens”.

Vale lembrar que a busca dos Yanomami pelo tabaco industrializado na confecção da brejeira
tem aumentado, ocasionando custos elevados e gerando dependência, bem como provocou o
desestímulo ou o abandono, em algumas aldeias dos plantios tradicionais. A Secoya pretende,
através desse trabalho, reduzir tal dependência e favorecer maior autonomia dos Yanomami.

Fica nosso especial agradecimento ao instrutor Luis Neco, que recebeu os Yanomami com
especial atenção e sensibilidade, bem como a sua equipe de artesões que apoiaram no
aprendizado, entre eles: Lázaro, Antônio, José e a representante dos produtores rurais de
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Careiro a Sra. Malena que intermediou o contato para a realização do curso.

Departamento Desenvolvimento Sustentável.
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