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CE RTIDAO

CIER77F7COquedo Livro deRegistrodosSaberes,volumeprimeiro, do Instituto do
Património Histórico e Artístico Nacional/lphan, instituído pelo Decreto n' 3.551, de 4 de
agostode2000,constana folha quarenta,o seguinte: "Registro númeroonze.Bem cultural:
Modos de Fazer Cuias do Baixo Amazonas. Descrição: Omodo de fazer Guiasna região
do Baixo Amazonasé um ofício tradicional praticadopredominantementepor mulheres,
diretamente relacionado aoaproveitamento de recursos naturais disponíveis nessaregião. As
Guiassãoproduzidas artesanalmenteem grande escala,especialmente no Para,mas também
nos demais estados amazõnidas, sendo caracterizadase reconhecidas como símbolo
identitário dos paraenses.Os saberesque dizem respeitoà produção e utilização de Guiasfaz
parte das complexas dinâmicas de colonização e ocupação do espaço amazónica. Tais
conhecimentos iniciaram-se por comunidades indígenas da região há mais de um século e,
com o tempo, essesaberfoi-se disseminandopor um território mais vasto e para outras
comunidades. A confecção e a utilização dasGuiassão práticas amplamente disseminadas no
Baixo Amazonas na contemporaneidade.Suaexistência sedá por meio deuma longa cadeia
de produção e significação ancorada na sociabilidade de diversas comunidades ribeirinhas,
tendo como fim uma infinidade deusospelaspróprias detentorasdo sabere suasfamílias,
por outras pessoasdascomunidades envolvidas com suaprodução, por turistas, dentre outros.
Em poucas linhas, o modo de fazer Guiascaracteriza-sepelas seguintes atividades: retirada
dosíiutos da cuieira, partição dos fi'utos no meio e retirada do miolo, secagem,rasparem das
superfícies internas e externas, exposição ao sol, tingimento com cumatê, secagemdas peças
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em um jirau, alocaçãodas peçasem um estradodenominado"puçanga",processode
ornamentação.Para as populações ribeirinhas do Baixo Amazonas, asGuiasfazem parte do
universo cotidiano da comunidade, como auxílio para as seguintes atividades: pegar água do
rio, tomar banho, cozinhar, consumir alimentos líquidos e outros alimentos, tirar águada
canoa, acessório decorativo nas paredesdas casas,vasos de plantas, dentre outras. A
produção e reprodução do modo de fazer Guiasno Baixo Amazonas, assim como todos os
bens culturais associados a ele, são parte intrínseca dos processos de formação identitária dos
sujeitos e sua prática está profundamente enraizada no cotidiano das comunidades ribeirinhas
daregião. O saber relacionado à produção de Guiasviabiliza amanutençãodamemória dos
grupos, pois seus saberessão transmitidos entre geraçõesatravés do aprendizado oral. Esta
descriçãocorrespondeà síntese do conteúdo do processo administrativon'
01450.017677/2010-21, e Anexos, no qual se encontra reunido um amplo conhecimento
sobre este Saber, contido em documentostextuais, bibliográficos, fotogránlcose
audiovisuais. O presenteRegistro estáde acordo com a decisãoproferida na 79' reunião do
Conselho Consultivo do Património Cultural, realizada no dia 11dejunho de 2015." Data do
Registro: 11 dejunho de 2015. E por ser verdade,eu, Mania Luciana Silvestrin, Diretora
Substitutado Departamentodo Património Imaterial do Instituto do Património Histórico e
Artístico Nacional/lphan, lavrei a presente certidão que vai por mim datada e assinada.
Brasília, Distrito Federal, 16de setembro de2016. 'X/X,JL,-...-.-.-- \=-
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