O paneiro

Texto sobre paneiro

Narrativa da Berenice Beréka Gavião
O paneiro é confeccionado com palha de babaçu, que é denominado pelo povo
Ikólóéhj Gavião de pasav sev. É comum encontrar as palheiras de babaçu na região, são
plantas nativas da floresta, as suas palhas tem uma grande importância e utilidade para o povo
Ikólóéhj Gavião nas diversas confecções de artesanatos, uma delas é o paneiro.
Portanto, o paneiro é confeccionado com palha de babaçu que é denominado pelo
povo Ikólóéhj Gavião de Ado. São feitos pelas mulheres Ikólóéhj Gavião, os homens também
participam da atividade, derrubando o pé para retirar o olho. Não é qualquer palheira que
serve para confecção de paneiro, tem que ser palheira já velha, as mais altas. Para fazer o
paneiro o pé de babaçu é derrubado e tirado apenas o olho, que contem aproximadamente
três (3) olho que servem para fazer Ado (paneiro). Os Ado são feitos de vários tamanhos,
grande, média e pequena. De acordo com cada palha, ou talos são feitos diversos tamanhos de
paneiros. As mulheres Ikólóéhj de Rondônia sempre vêm mantendo a tradição de confeccionar
os paneiros no seu dia- a- dia.
Os Ikólóéhj Gavião sempre vêm mantendo e utilizando os paneiros para guardar os
seus objetos de pertences em casa e nas suas atividades tradicionais como, na caçada e
pescaria. O Ado (paneiro) serve também para transportar os produtos que o povo retira da
floresta e da roça. É comum o uso de paneiro pela comunidade Ikólóéhj Gavião .
Como foram citados acima, os Ado (paneiros) são feitos de vários tamanhos, grande,
médios e pequenos, depende do tamanho que as pessoas querem utilizar. Assim, de acordo
com cada tamanho tem sua utilidade para cada atividade praticada pelo povo. Os paneiros
servem para carregar os produtos, os objetos. De acordo com as quantidades das coisas cada
paneiro é utilizado, as grandes são utilizadas para carregar de maiores quantidades.
A confecção de paneiro dura aproximadamente duas semanas. Assim porque passa
por vários processos. Primeiro derruba a palheira, retira os olhos, corta os talos de tamanhos
que quer fazer, rasga as palhas dos talinhos deixando uma camada nos talos de 2 cm, coloca
para secar os talos no sol e também as folhas retiradas (rasgadas). Após ficar bem secas o
paneiro é confeccionado, são feitas as tranças, colocando as folhas soltas, finalizando a
confecção é colocada uma embira pintada de urucum na beira e outra para carregar. O paneiro
é carregado na cabeça.
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