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“Se a condição humana determina que todos os homens 
devem comer, dormir, trabalhar, reproduzir - se e rezar, 
essa determinação não chega ao ponto de especificar 
também qual comida ingerir, de que modo produzi-la, com 
que mulher (ou homem) acasalar- se e  para quantos 
deuses ou espíritos rezar. É precisamente aqui, nessa 
espécie de zona indeterminada, mas necessária, que 
nascem as diferenças e, nelas,  os estilos, os modos de ser 
e estar, os “jeitos” de cada qual. Porque cada grupo 
humano, cada coletividade concreta, só pode pôr em 
prática algumas dessas possibilidades de atualizar o que a 
condição humana apresenta como universal. As restantes 
ficam como uma espécie de fantasma a nos recriminar 
pelo fato de as termos deixado nos bastidores, como 
figuras banidas de nosso palco, embora estejam de algum 
modo presentes na peça e no teatro” (Roberto DaMatta, 
1986, p. 10) 

 



RESUMO 

 

O objetivo é investigar a origem e a história do tacacá diante da cultura ribeirinha beradeira na 
cidade de Porto Velho a partir da prática culinária das tacacazeiras, além de analisar as 
possíveis representações do tacacá para a população local e para a cultura de Porto Velho. A 
metodologia empregada foi a da história oral baseada em Orser (1999) que considera a 
informação oral semelhante aos documentos escritos. Foram realizadas quatro entrevistas, 
sendo três mulheres e um homem em Porto Velho. As abordagens foram realizadas no 
momento da venda do tacacá com a finalidade de identificar e discutir os conceitos a respeito 
da feitura, da venda e comercialização relacionando-o aos hábitos alimentares, bem como 
outros aspectos que surgiram durante a entrevista. Pode-se identificar e discutir os conceitos e 
as categorias emergentes das transcrições das entrevistas realizadas. Essa abordagem permitiu 
aos pesquisadores focar alguns critérios de escolha alimentar em diversas situações e locais. 
As falas das entrevistadas evidenciam os aspectos culturais e sociais nos quais se pode 
perceber a tradição dos elementos que são constituídos social e simbolicamente no cotidiano, 
como a sua feitura com os subprodutos da mandioca: o tucupi e a goma, além de camarão 
seco, jambu e os diversos temperos. Consequentemente percebeu-se que a dimensão da vida 
social humana deve incorporar melhor as contradições do processo cotidiano sem a presença 
de hábitos e escolhas alimentares que possam incorporar e acomodar os conflitos existentes 
diante de um bojo biológico, social e cultural na cidade de Porto Velho.  
 

Palavras-chave: Tacacá. Cultura alimentar amazônica. Arqueologia histórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The aim is to investigate the origin and history of tacacá on the riverside culture in the city of 
Porto Velho from the culinary practice of tacacazeiras, and analyze the possible 
representations of tacacá for local people and culture of Porto Velho. The methodology used 
was the oral history based on Orse (1999) which considers the similar oral information to 
written documents. Four interviews were conducted, three women and a man in Porto Velho. 
Approaches were made at the time of tacacá of sale in order to identify and discuss the 
concepts regarding the making, sale and marketing relating to eating habits, as well as other 
aspects that emerged during the interview. It can identify and discuss the concepts and 
emerging categories of the transcripts of the interviews. This approach allowed the 
researchers to focus on some criteria of food choice in different situations and locations. Their 
discourse highlight the cultural and social aspects in which one can see the tradition of the 
elements that are constituted social and symbolically in everyday life, as the workmanship 
with cassava by-products: tucupi and gum, as well as dried shrimp, Jambu and various 
seasonings. Consequently it was noticed that the size of human social life should better 
incorporate the contradictions of everyday process without the presence of habits and food 
choices that can incorporate and accommodate the existing conflicts on a biological, social 
and cultural bulge in the city of Porto Velho. 

 

Keywords: Tacacá. Amazon food culture. Historical archeology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de alimentação para o ser humano é essencial em sua vida. Assim, a 

história da alimentação é antiga na qual se acredita que o homem retirava da natureza os 

nutrientes necessários para o funcionamento do organismo, ou seja, da vida humana. Nesse 

contexto, acredita-se que o homem teria começado a se alimentar dos frutos e das raízes, após 

ver os animais. Ele, então, descobriu as terras, os povos distintos e foi aprendendo a realizar 

várias experiências com alimentos, como a mandioca. Com sua disseminação da mandioca, e 

outros tubérculos, o homem realizou inúmeras experiências com a alimentação nos dias de 

hoje evidenciada pela Arqueologia histórica, sendo esta compreendida como um estudo dos 

aspectos materiais em termos históricos e culturais e como tal representa um processo que 

envolve elementos simbólicos presentes na identidade de um povo (ORSER JR., 1999).  

Considerada uma iguaria culinária, esta pesquisa pretende descrever o tacacá em seu 

contexto histórico e cultural. Assim, ao delimitar o estudo do “tacacá”, na cidade de Porto 

Velho, é importante resgatar um componente alimentar da região amazônica, de origem 

paraense. Preparado com um caldo fino e bem temperado geralmente feito com sal, cebola, 

alho, coentro do norte, cebolinha e, principalmente, um caldo amarelado chamado tucupi. 

Coloca-se esse caldo por cima da goma, adiciona-se camarão seco e jambu. Serve-se muito 

quente, temperado com pimenta, em cuias.  

O tucupi e a goma são resultados da massa da mandioca ralada e lavada que em seu 

primeiro líquido colhido, leitoso-amarelado, obtém-se o tucupi, que fica na parte superior do 

recipiente.  Nas lavadas posteriores, colhe-se o liquido e deixa em repouso. A goma fica 

depositada no fundo do recipiente e o tucupi na sua parte superior líquida da primeira lavada. 

Esta é a receita tradicional do tacacá, mas muito antes deste tempo presente esta era uma sopa 

indígena, o mani poi, que foi acrescido de outros ingredientes trazidos pelos colonizadores 

europeus e pelos escravos, além do alho, da cebola, o camarão seco. Tais ingredientes 

tornaram a sopa indígena conhecida, hoje, como tacacá.  

Segundo Orser Jr. (1999), contribuir com este legado da cultura alimentar tão forte e 

praticado até os dias de hoje, o tacacá está no paladar popular e hoje é conhecido 

internacionalmente, cujo legado histórico torna-se um patrimônio assim como o ofício de 

tacacazeira, demonstrado pela sua forma de fazer e de trabalhar.  

Isso o leva a ser considerado patrimônio imaterial, já que o ofício de tacacazeira é 

passado de geração para geração. É oportuno pesquisar a origem do tacacá, em uma 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tucupi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Camar%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jambu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pimenta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cuia
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perspectiva arqueológica, buscando interpretar através das fontes documental e oral, e 

bibliográfica.  

Deste modo, a problemática desta pesquisa é o de investigar em que momento o tacacá 

se tornou uma iguaria. Em que momento o tacacá deixa de ser alimento e vira comida e como 

se deu esta associação indígena com a europeia. Se foi pelo contexto de um processo 

gastronômico e cultural da época ou pela falta de alguns ingredientes europeus reutilizando 

esta sopa. 

Esta pesquisa interdisciplinar pretende abranger os campos do conhecimento da 

Arqueologia, da  História, da Antropologia, da Sociologia e da Etnologia  para investigar a 

historia da origem do tacacá, conforme considera Orser Jr. (1999). 

Este trabalho é de importância acadêmica e cultural para a região norte em função da 

investigação dos hábitos alimentares dos chamados caboclos amazônidas, os beradeiros, 

aqueles nascidos nas regiões ribeirinhas localizados às margens dos rios, especificadamente 

os de Porto Velho e da região norte, que tem como base alimentar os produtos do rio,   

produtos de terra firme, como a mandioca, e o estado do Pará com seus   frutos do mar. 

Além disso a pesquisa pretende investigar a cultura do  hábito alimentar do tacacá  

com outro olhar, ou seja, o olhar da Arqueologia Histórica, partindo das representações do 

passado e identificando se esta mistura favoreceu as redes de comércio trazendo outras 

iguarias e temperos. É interessante observar que esta mistura é praticada até os dias de hoje. 

Deste modo, esta pesquisa possui como importância o resgate arqueológico, 

identificando como ocorreu esta mistura da sopa indígena de goma de mandioca com o 

camarão trazido pelos europeus e ou os escravos e a herança dessa cultura alimentar na 

população ribeirinha remanescente e como um símbolo da cultura regional. É importante 

conhecer a origem do tacacá, de como ele era feito, descrever o processo cultural alimentar do 

mesmo em Rondônia com os seguintes objetivos:  

- Investigar a origem e a história do tacacá diante da cultura ribeirinha beradeira na 

cidade de Porto Velho a partir da prática culinária e de depoimentos das tacacazeiras;  

- Compreender como esta comida de origem indígena que foi acrescida pelos europeus 

e ou os escravos  se propagou e ainda se tornou referencial da cultura em Porto Velho; 

- Analisar as possíveis representações do tacacá para a população local e para a cultura 

de Porto Velho.  

Esta monografia possui 5 sessões. Inicialmente, na Introdução apresenta-se a 

problemática, a justificativa e os objetivos. 
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Na segunda sessão, a metodologia da pesquisa apresenta os elementos constitutivos 

desta pesquisa, destacando os aspectos descritivos que representam as etapas relacionadas a 

pesquisa bibliográfica e ao desenvolvimento da pesquisa descritiva por meio da elaboração e 

aplicação das entrevistas. 

Na terceira sessão, apresenta-se o referencial teórico, destacando-se inicialmente os 

itens: processo de alimentação, o papel da cultura na alimentação, a cultura alimentar 

brasileira, a mandioca: seus aspectos históricos e alimentares e a mandioca na alimentação.  

A quarta sessão apresenta os resultados destacando o contexto histórico da cidade de 

Porto Velho, o tacacá na região amazônica, e os relatos do tacacá em Porto Velho 

E, finalmente, na quinta sessão apresentam-se as considerações finais por responder 

aos objetivos de pesquisa. 
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 Esta pesquisa caracteriza-se como teórica-descritiva com fundamentação 

metodológica da história oral. A pesquisa bibliográfica foi realizada a partir de estudos a 

respeito do tacacá relacionados aos estados da região norte banhados pelo mar como o Pará 

Amazonas, e Rondônia.  

Foram realizadas pesquisas em artigos de revistas e em livros cujo conteúdo aborda a 

cultura alimentar desta região.  

Na pesquisa descritiva, foram realizadas quatro entrevistas três mulheres e um homem 

em Porto Velho. A informação oral segundo Orser Jr. (1999) é semelhante aos documentos 

escritos, tem dados de um período histórico que em geral não estão em outras fontes se não 

oral. 

A abordagem foi realizada no momento da venda do tacacá, com a finalidade de 

identificar e discutir os conceitos a respeito da feitura, da venda e comercialização 

relacionando-os aos hábitos alimentares, além de abordar outros pontos significativos que 

surgiram durante a pesquisa. Assim, pôde-se identificar e discutir os conceitos e as categorias 

emergentes das transcrições das entrevistas realizadas e estabelecer o uso do método 

comparativo para implementar uma abordagem teorética para a análise dos dados. Definiram-

se então as categorias, examinando suas inter-relações. Essa abordagem permitiu enfocar 

alguns critérios de escolha alimentar em diversas situações e locais. 

Deve-se destacar da importância de entrevistar as mulheres que vem ao longo da vida 

reproduzindo o tacacá como era feito pelos seus ascendentes.  Essas dominam a arte de fazer 

o tacacá, e são conhecidas como “tacacazeiras”. 

As entrevistas foram gravadas e escritas, feitas com quatro sujeitos, sendo três 

mulheres e um homem com a finalidade de saber como ocorre a produção do tacacá, bem 

como a realidade atual. A intenção foi de que os mesmos fiquem bem a vontade para fazer os 

seus relatos. Foi entregue uma ficha para preenchimento solicitando dados pessoais como o 

endereço, telefone, e os locais em que vendem o tacacá. 

 Após os dados gravados e coletados, os mesmos foram analisados com a finalidade da 

construção da monografia. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O estudo da Arqueologia pode ser considerado como fundamental no contexto das 

diferentes eras e períodos históricos caracterizados pela realidade antropológica. Enquanto um 

campo, é considerado importante e fundamental para a Antropologia, em seu processo 

histórico, podemos considerar essencial entender as memórias gustativas, os prazeres e os 

tabus que envolvem o ato de alimentar e da produção dos alimentos para o consumo humano.  

 

3.1. O que é alimentação 

 

O alimento é vida e saúde, e de uma forma geral, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) definiu a saúde “como um completo estado de bem-estar físico, mental e social e não 

meramente a ausência de doenças”. Neste caso, trata-se, então de um processo que pode ser 

compreendido não apenas como a ausência da doença, mas reflete a avaliação de um processo 

relacionado a constituição do desenvolvimento da vida. Assim, o alimento pode ser 

considerado como tudo aquilo que os seres vivos comem e bebem para sua própria 

sobrevivência e subsistência. O termo vem do latim “alimentum” e se refere a cada uma das 

substâncias sólidas ou líquidas que nutrem os seres humanos, as plantas e os animais (SILVA, 

2014). 

O ato de alimentar envolve diferentes aspectos que manifestam os valores culturais, os 

sociais, os afetivos e os sensoriais, pois as pessoas, diferentemente dos demais seres vivos, ao 

alimentar-se não buscam apenas suprir as suas necessidades orgânicas de nutrientes, mas de 

alimentos palpáveis, com cheiro, cores, textura e sabor que são expressos em termos de 

alimentos e bebidas que agradem ao paladar, mais do que em componentes nutricionais. 

É importante entender a este respeito que a saúde é uma forma de conservar a vida, 

sendo um processo de sobrevivência para que todos possam gozar de saúde com a finalidade 

da sobrevivência humana. Neste contexto, a vida humana necessita de alimentação e como tal 

deve ser compreendida com a base da sustentação e no desenvolvimento da energia.  

Contudo, a preocupação para o homem hoje é comer, poucos se importam com a 

qualidade dos alimentos. Tal situação é causadora de inúmeros problemas de saúde e de 

doenças carenciais devido à ingestão exagerada de certos alimentos ou grupos de alimentos. 
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Deste modo, a alimentação se constitui como um requisito básico para a promoção e a 

proteção da saúde, possibilitando a afirmação plena do potencial de crescimento e do 

desenvolvimento humano, com base na qualidade de vida e cidadania (BRASIL, 1999). 

É importante caracterizar que uma alimentação saudável deve estar baseada em 

práticas alimentares que produzem significados sociais e culturais que representam os hábitos 

de um povo, de um grupo, de uma nação. Assim, a alimentação se dá em função de consumo 

de alimentos naturais. Os alimentos têm gosto, cor, forma, aroma e textura de modo que os 

componentes devem ser considerados fundamentais em sua abordagem nutricional. 

Entende-se que a vida humana deve ser compreendida como a base da sustentação e 

do desenvolvimento da energia que ao ser enviando a corrente sanguínea, proporciona a 

manutenção da vida humana. Assim, a alimentação deve também proporcionar o prazer, como 

é o caso de uma barra de chocolate, um bolo de mandioca. Nestes casos, o alimento não só 

preenche a função nutritiva, mas também proporciona o prazer e a metabolização das ações 

bioquímicas que garantem as substâncias vitais, desenvolvendo os nutrientes orgânicos, fator 

que envolve a água e os minerais inorgânicos (POULAIN; PROENÇA, 2003, p. 16). 

Identifica-se, assim, que o ato de alimentar envolve a realidade da vida humana, 

considerando que esta inclui todos os elementos culturais presentes no contexto social, 

econômico, político e ambiental. 

Poulain, Proença (2003, p. 16) consideram que “A alimentação humana envolve 

aspectos psicológicos, fisiológicos e socioculturais; é um fenômeno de grande complexidade e 

assim sendo o estudo das práticas alimentares tem suscitado o desenvolvimento de 

instrumentos e métodos no interior de várias disciplinas”, e como tal identifica-se no seu 

contexto relacionado a vida humana. Assim, diante deste contexto, pode-se pensar que cada 

processo decorre também de como processamos os alimentos, isto é, como eles se tornam 

parte de nossa vida. 

A este respeito Roberto Da Matta (1986, p. 22) afirma: 

 

Alimento é algo universal e geral. Algo que diz respeito a todos os seres 
humanos: amigos ou inimigos, gente de perto e de longe, da rua ou de casa, 
do céu e da terra. Mas a comida é algo que define um domínio e põe as 
coisas em foco. Assim, a comida é correspondente ao famoso e antigo de-
comer, expressão equivalente a refeição, como de resto é a palavra comida. 
Por outro lado, comida se refere a algo costumeiro e sadio, alguma coisa que 
ajuda a estabelecer uma identidade, definindo, por isso mesmo, um grupo, 
classe ou pessoa. 
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Ramalho (2002) considera que o sistema alimentar por parte das populações 

tradicionais depende da exploração dos recursos naturais, permitindo a reprodutibilidade 

econômica, social, ambiental e cultural. 

O ato de alimentar é considerado por Câmara Cascudo (2011) um processo da riqueza 

e da formação de uma dieta alimentar brasileira. Considera-se para tal, a organização de uma 

análise das práticas alimentares, considerada fundamental para os povos que formaram o 

Brasil a respeito da identidade dos povos da terra do novo mundo. 

Na primeira parte da obra “Historia da Alimentação no Brasil” prevalece um enfoque 

de cunho histórico. Assim, a formação da nacionalidade brasileira tem representado o 

processo de paladar do povo brasileiro a partir de uma seleção de gêneros comestíveis e 

hábitos alimentares, considerados fundamentais nas diferentes etnias. Seus estudos 

representam a erudição e a formidável pesquisa com um acervo bibliográfico de fontes 

primárias e secundárias desenvolvidas por meio de uma pesquisa bibliográfica e documental. 

É importante caracterizar que o conhecimento e o significado dos grupos sociais que estão 

atribuídos aos hábitos alimentares evidenciam a tarefa complexa que Câmara Cascudo (2011) 

tem para compor o panorama das práticas da nutrição brasileira que podem ser destacadas nos 

hábitos de consumo que determinam um processo em que o próprio autor considera como 

costumes antropológicos.  

A alimentação, ou mais exatamente a comida, a refeição, o gosto ou o paladar 

configura-se em uma antropologia baseada nas informações das identidades regionais e 

nacionais. As percepções que podem ser analisadas destacam-se pela forma da percepção 

etnográfica que representa os interesses presentes no cardápio predileto das teias de 

significados e significantes dos homens que tecem as suas vidas diante das observações 

referentes ao processo cultural relacionado a identidade da cultura brasileira. 

Câmara Cascudo (2011) ressalta a importância do ponto de vista sociológico para a 

constituição de regras sociais, em que se modelam as formas de satisfazer a fome fisiológica 

na manutenção dos hábitos culinários.  

Deste modo, a tradição popular envolve os alimentos relacionados a categoria do 

paladar caracterizando o respeito da herança dos mantimentos de tradição. Deste modo, os 

padrões alimentares e os valores caracterizados por Câmara Cascudo (2011) representam o 

universo dos padrões, das regras e das normas alimentares. 

Neste aspecto, as dietas que se apresentam relacionadas aos grupos de alimentos 

representam que o aumento do consumo de determinados grupos de alimentos pode não 
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representar uma dieta saudável para as pessoas, por isso é que é necessário moderar o 

consumo de alimentos gordurentos. A redução ou a moderação no consumo de alguns grupos 

de alimentos, baseadas em evidências científicas que revelam uma associação destes grupos 

com maior risco de doenças (açúcares, sal e gorduras, por exemplo) em que os argumentos 

favoráveis às recomendações dietéticas baseadas em alimentos estão muito bem 

documentados na literatura científica.  

 

3.2 O papel da cultura na alimentação 

 

A literatura da Antropologia a respeito dos alimentos mostra a grande importância da 

cultura na determinação do que comemos. Antes de ingerir algum alimento é preciso ser 

capaz de reconhecê-lo, principalmente aqueles que estão ao nosso redor. Assim, identificá-lo, 

é entender o seu lugar na sociedade e classificá-lo como apropriado. Em toda sociedade, 

dentro do leque dos alimentos considerados apropriados para serem ingeridos, apenas alguns 

são considerados adequados para o consumo. 

Para DaMatta (1986) as variações culturais relativas a alimentação envolvem o 

produto da maneira na qual são diferentes sociedades que ordenam o seu universo e atribuem 

valores e status. Deste modo, os alimentos pertencem também a subjetividade humana, 

caracterizados em sua estrutura como fundamentais na sua forma e estrutura da vida humana. 

 Orser Jr. (1999) entende que a Arqueologia histórica já vinha sendo praticada e 

considera seu princípio de atuação nos Estados Unidos  desde 1930, arqueólogos a 

praticavam, mas só organizou na década de 60 e que em 1967 fundou-se a “Society for 

Historical  Archaelogy“ que atualmente é a maior organização profissional. Assim, na 

América do Norte, os arqueólogos efetuaram um corte epistemológico de estudo, 

deferenciando o pré-histórico do histórico.  

 No período histórico, demonstra a chegada dos europeus no Novo Mundo, 

“considerada como um aspecto fundamental do processo histórico relacionado as ilhas 

britânicas. Na Inglaterra e na Arqueologia pós medieval caracterizaria como elementos das 

populações o históricas das ilhas britânicas em que os aborígenes foram os ancestrais destas 

populações da América” (ORSER JR., 1999, p. 18). No novo mundo, os muitos grupos 

indígenas foram exterminados e transformados radicalmente ao contato com os europeus. 

No novo mundo, diferencia-se entre o período pré-histórico e o histórico que parece 

fácil de determinar entre os processos relacionados aos exploradores do novo mundo. Mas, o 
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autor questiona quem recebeu os artefatos? Foram os europeus ou os grupos indígenas? O 

autor aponta que a partir das evidências arqueológicas a respeito da plantação de arroz que 

evidencia a cerâmica européia. Os fatores econômicos e tecnológicos podem ser evidenciados  

com as plantações da Carolina do Sul nos séculos XVIII e XIX. Percebe-se que a cultura 

sofreu o processo de uma mudança cultural, como define o arqueólogo Fergusson 

(Universidade da Carolina do Sul) que possa definir em uma manufatura da cerâmica que é 

claramente não européia, como na esfera da vida, na manufatura econômica dentro de uma 

estrutura de plantação. A manufatura da cerâmica não européia representa que as próprias 

habitações estão relacionadas com a autonomia escrava (ORSER JR., 1999, p. 18).  

 Orser Jr. (1999) entende que os Arqueólogos descobriram uma linha de estudos muito 

importante que refletem a distribuição da Arqueologia diante da análise relacionada com as 

plantações. Destaca-se, ainda, que os artefatos das plantações foram produzidos por escravos 

africanos e representam evidências culturais que se caracterizam pelos traços africanos como 

contos, danças, folclore Os artefatos da produção africana revelam a posição social da 

comunidade escrava, como a produção da manufatura da cerâmica, pois há idéia de que as 

vasilhas africanas foram transportadas da casa dos escravos para a casa dos senhores. 

Nesta relação entre os senhores e escravos que simbolizam o objeto da vida de um ser 

humano em sua estrutura voltada para as plantações, a riqueza da cultura material não é 

variável enquanto expressa os registros documentários que contêm os artefatos presentes nas 

casas dos escravos. Deste modo, as plantações representavam os lugares vivos que eram o 

crescimento do proprietário dos senhores e dos escravos (ORSER JR., 1999). 

Assim, de acordo com o autor, a Arqueologia histórica ressaltava que as 

transformações econômicas poderiam evidenciar os acontecimentos históricos dos 

determinados artefatos nas densidades econômicas. Nos fatores puramente econômicos 

representam que existia uma ligação entre uma importante alteração em termos arqueológicos 

(ORSER JR., 1999). 

Deste modo, com um aumento na produção local da plantação seria feita depois da 

abolição da escravatura, em que as plantações na Carolina do Sul representam que cada grupo 

de trabalhadores tinha a sua própria plantação, representando que cada unidade familiar 

poderia trabalhar nela. 

Podemos considerar a este respeito que Orser Jr. (1999) propõe as caracterizações da 

Arqueologia das plantações relacionando aos lugares multiculturais complexos e 
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diversificados, onde se oferecem as muitas possibilidades de investigação para conhecer entre 

os povos diferentes, um aspecto significativo que envolve a realidade multicultural. 

Portanto, ao servir como um manual para as pesquisas arqueológicas, o capítulo 

apresenta as diversas possibilidades de análise dos métodos para o desenvolvimento da 

arqueologia histórica com o foco nas informações orais significativas para o desenvolvimento 

na pesquisa interdisciplinar. Assim, a proposta do capítulo é que demonstra ser um processo 

histórico no reconhecimento e no desenvolvimento da vida cultural amazônica. 

Bourdieu (2007, p. 25) considera que o “habitus é o que faz um agente ser detentor de 

um gosto, porque as preferências estão associadas às condições objetivas de existência”. Para 

ele, o habitus faz parte das crenças que são determinantes no comportamento da vida humana. 

É uma condição humana fazer parte das práticas estruturantes, movidas pelas tradições 

oralizadas.  

Os habitus individuais referem-se ao contexto da socialização que podem ser 

analisados por diferentes sistemas de disposições produzidos em trajetórias que se identificam 

nos espaços da família. Eles são produtos da socialização, constituídos em condições sociais 

específicas por diferentes sistemas de disposições produzidos em condicionamentos e 

trajetórias diferentes relacionados ao processo cultural de um povo  (BOURDIEU, 2009). 

O hábito é formado pelo ambiente social em que o ser humano está envolvido e deve 

ser considerado fundamental para a aquisição do gosto. Assim, a reprodução se refere ao 

processo da realidade social, construído pela gênese a qual pertence. 

Bourdieu (1983) entende que o gosto cultural nos remete ao modo de se relacionar 

com as práticas dos sujeitos envolvidos e estão marcadas pelas suas trajetórias sociais e pelas 

suas experiências que cada ser humano e ou grupo vive e tem vivido. Assim, o gosto se refere 

ao processo da realidade social, construído pela gênese a qual pertence. 

O processo cultural está evidenciado por hábitos alimentares de que a cultura 

alimentar diz respeito não apenas aos hábitos cotidianos, mas pelas tradições e crenças que 

norteiam a vida humana (SANTOS, PASCOAL, 2013). 

Ora, os hábitos alimentares que compõe a cultura passam a ter um capital simbólico 

particularizado em cada região, de cada grupo social, com inscrições emblemáticas ou 

referenciais de um modo de ver e sentir o mundo e se torna evidenciado pela forma com a 

qual o ser humano se beneficia nas suas práticas alimentares, conforme afirma Gielda (2008, 

p. 98): 
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O ato de comer é uma necessidade natural que deve ser satisfeita através da 
ingestão de alimentos. Contudo, este ato de saciar a fome é natural e 
universal, assim como as práticas alimentares são particularizadas de acordo 
com cada cultura e seus significados simbólicos. Desta forma, portanto, ao 
se pensar em problematizar o ato de se alimentar/comer, é necessário levar 
em consideração as formas/modelos que cada sociedade constrói para si. 

 

 

Esta afirmativa revela que as necessidades alimentares são traduzidas pelos hábitos 

alimentares que possuímos em função das relações sociais estabelecidas em torno do nosso 

cotidiano, identificados pelos alimentos e a forma de como eles são preparados em nosso 

cotidiano, tal como identifica Bordieu (2009) na questão do habitus.  

A este respeito DaMatta (1986, p. 43) afirma 

 

Tal como somos ligados à idéia de sermos um pais de três raças, um pais 
mestiço e mulato, onde tudo que é contrário lá fora aqui dentro fica 
combinado, nossa comida revela essa mesma lógica. Temos, então, uma 
culinária relacional que expressa de modo privilegiado uma sociedade 
igualmente relacional. Isto é, um sistema onde as relações são mais que mero 
resultado de ações, desejos e encontros individuais, pois aqui entre nós elas 
se constituem, em muitas ocasiões, em verdadeiros sujeitos das situações, 
trazendo para elas o seu ponto de vista. 

 

A afirmativa de DaMatta (1986) nos remete ao aspecto cultural da alimentação e, por 

conseguinte, àquilo que a transforma o alimento em comida. A partir da diferenciação 

estabelecida pelo autor entre alimento e comidas, os prazeres podem ser analisados pelo ato 

de alimentar-se ou de produzir uma alimentação que reflete o consumo e ao mesmo tempo 

tornam-se significativos para a compreensão das relações culturais regionais, apresentadas nas 

relações dos encontros que se apresentam nas culturas regionais, como por exemplo, na região 

norte, a comida o Tacacá. 

Deste modo, as pessoas e os extratos sociais devem ser analisados pelo modo e a 

maneira em que são utilizados os bens e as culturas materiais. Esse movimento retira a 

gastronomia da cozinha e a insere no campo cultural, pois a alimentação é um fator biológico, 

essencial para a sobrevivência, o ato de comer pode ser pensado como um ato social, como um conjunto de 

atitudes que exprimem costumes, condutas, protocolos e visões de mundo. Assim, as relações 

entre a oferta e a demanda caracterizam-se pela dinâmica dos hábitos (MONTANARI, 2008).  
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3.3 Cultura alimentar brasileira 

 

Da Matta (1986), analisa a alimentação dos brasileiros, e faz uma distinção importante 

e esclarecedora entre alimento e comida, para quem pretende estudar o comportamento do 

povo brasileiro:  

Para nós, brasileiros, nem tudo que alimenta é sempre bom ou socialmente 
aceitável. Do mesmo modo, nem tudo que é alimento é comida. Alimento é 
tudo aquilo que pode ser ingerido para manter uma pessoa viva; comida é 
tudo aquilo que se come com prazer [...] Temos então alimento e comida. 
Comida não é apenas uma substância alimentar, mas é também um modo, 
um estilo e um jeito de alimentar-se (p. 55-6). 

 

 

O autor prossegue com sua diferenciação, ressaltando a universalidade do alimento no 

que diz respeito a todos os seres humanos, sejam eles amigos ou inimigos, do Brasil ou de 

fora, enquanto a comida se refere ao costume que auxilia as pessoas, grupos ou classes que se 

identificam.  

Da Matta (1986) entende que a qualquer cultura como: “o jeito de comer define não 

apenas aquilo que é ingerido como também aquele que a ingere” (p. 56), “diz-me o que comes 

que dir-te-ei quem és” (p. 58) ou observações muito próprias da cultura brasileira. A cultura 

alimentar reflete a nossa comida misturada, que seria um reflexo da nossa mistura de raças e 

da característica relacional da sociedade brasileira.  

Na opinião de Freire (1995), a formação do povo brasileiro teve a influência alimentar  

do povo africano que possuía um regime alimentar mais equilibrado que o branco e introduziu 

muitos vegetais na alimentação do brasileiro. Para ele, a nutrição da família colonial 

brasileira, dos engenhos e das cidades destaca a má qualidade da dieta brasileira, como a falta 

de proteínas de origem animal, de vitaminas, de sais minerais e cálcio. Consequentemente, um 

brasileiro no período colonial ainda sofreria de uma má alimentação, pois a falta de proteínas 

como a carne e ovos, poderia trazer danos ao seu organismo, e assim, comprometesse a sua 

saúde física (FREIRE, 1995). 

Na obra “História da Alimentação no Brasil” de Câmara Cascudo (1984), demonstra a 

visão do problema alimentar do brasileiro no tempo e a extensão de sua delicadeza por agir, 

segundo o autor, sobre um agente milenar, condicionador e poderoso: o paladar. Em sua 

opinião, a batalha das vitaminas e a esperança do equilíbrio nas proteínas e calorias terão que 

atender às reações sensíveis e naturais da simpatia popular pelo seu cardápio desajustado mas 

querido, pois não seria suficiente, falar dos significados negativos da alimentação para 
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consumidores apegados aos seus pratos preferidos. As pessoas, segundo o historiador, 

preservam sua alimentação tradicional porque estão habituadas, porque apreciam seu sabor, 

porque é a mais barata, acessível ou conveniente. Assim, a compreensão da cultura popular 

dificilmente se renderia a uma imposição legislativa ou a uma pregação teórica.  

Para Câmara Cascudo (1984), todos os educadores deveriam saber que, na formação 

do jovem, os hábitos de infância são gravação no granito e os posteriores, em gesso.   

Barbosa (1992) entende que o jeito de ser brasileiro pode ser entendido como uma 

forma especial de resolver os problemas ou ainda apresentando uma solução criativa que 

venha a ser pensado pelos acontecimentos imprevistos ou ainda adversos relacionados as 

formas de esperteza, ou ainda de habilidades que expressem a dinâmica da vida, e 

especificamente nos hábitos alimentares. Assim, nas condições alimentares, é possível pensar 

em alimentos nutricionais que venham a ser justificadas por um jeitinho na condição 

alimentar, sendo o brasileiro capaz de improvisar diante da culinária tradicional. 

 

3.4 A mandioca: seus aspectos históricos e alimentares  

 

Ao abordar o contexto histórico da mandioca, deve-se analisar questões pode-se 

considerar a formação de concentrações de árvores frutíferas no manejo das florestas por 

grupos humanos a qual representavam a domesticação das paisagens que segundo Manuel 

Arroyo-Kalin (2010, p. 383): 

 

[...] o resultado pode ser terceiro cenário, onde diferentes populações pré-
ceramistas das terras baixas  - desde o Panamá até o sudoeste da Amazônia – 
estavam experimentando o uso e o consumo de diferentes espécies de 
Manihot no início Holoceno. O evento fundador que originou a linhagem da 
mandioca doméstica aconteceu na área sudoeste da bacia amazônica e seu 
correlato arqueológico são as ocupações pré-ceramistas da região alto 
Madeira.  

 

 

Ao apresentar o arcabouço das diferentes populações que evidenciam os vestígios 

arqueológicos do surgimento da mandioca na bacia amazônica pode-se perceber que a mesma 

foi identificada nos ciclos pré-ceramistas, há aproximadamente 12 000 anos. A mandioca é 

uma planta nativa da Amazônia e tornou-se o principal produto agrícola indígena quando aqui 

chegaram os primeiros colonizadores. 
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Arroyo-Kalin (2010, p. 384) entende que o processo arqueológico do cultivo da 

mandioca brava e doce possui características que remonta ao período pré-ceramistas:   

 
A meu ver, a evolução da complexa tecnologia de ralar, espremer e ferver 
que caracteriza o preparo de múltiplos produtos secundários da mandioca 
brava. Pois, sem esse conjunto de práticas culturais, as opções de reduzir a 
toxicidade dos tubérculos deve-se basear em processos análogos aos 
utilizados a fabricação da farinha d’água, o que levaria- sem o uso de 
vasilhas cerâmicas – a uma menor produção de amido. Pode-se sugerir, 
então que a mandioca brava pode ter sido resultado da evolução agrícola 
decorrente da utilização de tipitis e vasilhas cerâmica, e da adoção de 
práticas de abri roçados em áreas de floresta.  

 

 

Assim, a cultura arqueológica representa a forma de como se cultiva a floresta 

amazônica para que dela possa o ser humano se adaptar ao meio: 

 
As características diagnósticas mínimas da cultura de floresta tropical, foram 
descritas como sendo: o cultivo de raízes tropicais, especialmente da 
mandioca amarga, o uso de embarcações fluviais efetivas, o uso da rede para 
dormir e manufatura de cerâmica (BROCHADO, 1977, p. 23). 

 

 

Dessa forma pode-se observar que o homem indígena teve uma adaptação extrema ao 

ambiente úmido e quente das florestas tropicais, promovendo condições de subsistência com o 

cultivo da mandioca que lhe ofereceu a alimentação juntamente com a caça e a pesca.  

Neste contexto, a aproximação social dos grupos indígenas por meio da alimentação 

da mandioca representa as evidências de uma cultura fornecida pelo hábito de consumo da 

mandioca. Tais condições podem ser analisadas por aqueles que a utilizam para o sustento, 

como afirma Brochado (1977, p. 23): 

 

Cultivadores da floresta tropical é uma das várias denominações que 
recebem aqueles grupos indígenas da América do Sul que apresentam o 
padrão cultural ou tradição cultural chamada de floresta tropical. Esta cultura 
corresponde também, de um ponto de vista evolucionário, ao chamado nível 
cultural do tipo de floresta tropical [...] (grifo no original). 

 

 

Esta constatação evidencia a tradição de um povo indígena que cultiva a mandioca 

como um componente fundamental para a subsistência da etnia. Assim, na América, a 

mandioca é cultivada tanto na vertente no Atlântico como no Pacífico, desde o sul da Flórida 

(Estados Unidos) até a Missiones (Argentina). Ela é extremamente resistente à seca, podendo 

suportar mais de um ano sem chuvas e torna-se produtiva logo que voltam as chuvas normais. 
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Por isso,  a mandioca se adapta as regiões da seca, mas prefere os lugares úmidos com pouca 

insolação, porém não aceita o encharcamento das raízes (BROCHADO, 1977, p. 29). 

Corroborando com as análises elaboradas por Brochado, Cascudo (2011, p. 93) afirma  

 

A mandioca coincide seu núcleo de expansão original com o centro 
irradiante da família aruaca que primeiro a cultivou e divulgou. É a bacia 
tropical do amazonas. O aruaco, estendendo-se para as Guianas e Venezuela, 
alcançou as pequenas e grandes Antilhas, Hispaniola futura (Haiti – S. 
Domingos), Jamaica, Cuba, subindo até a Florida e trechos da América 
Central. 

 

 

Neste contexto, entende-se que a mandioca teve sua expansão na América pelos 

indígenas vindos da Amazônia, conforme análise apresentada por Cascudo (2011). Além da 

sua expansão na América, a cultura da mandioca expandiu-se para os países da África pelos 

portugueses, e com a sua adaptabilidade, a mandioca expandiu-se para outras regiões do 

planeta terra, produzida em mais de oitenta países. Para ele, segundo os relatos dos 

portugueses ao falar da mesma referem-se a ela como sendo “uma raiz na feição dos inhames” 

(CÂMARA CASCUDO, 2011, p. 90).  

Segundo Brochado (1977, p. 26) “a mandioca é a raiz tuberosa de uma planta da 

família das euforbiáceas (Euphorbiaceae) cujo cultivo é muito difundido atualmente na zona 

tropical, não somente na América, como na África, no sudeste da Ásia e na Indonésia”. A da 

raiz da mandioca é tuberosa e contém um sumo leitoso que apresenta as concentrações 

variáveis de glucosídeos cianogênicos, isto é, ao serem expostos ao ar liberam o ácido 

cianídrico, mas quando este ácido é liberado, torna-se hábil para a alimentação humana 

(BROCHADO, 1977). 

Segundo Fernández-Armesto (2004, p. 157), a mandioca possui características 

essenciais para o seu desenvolvimento na América do Sul e do Caribe: 

 

Como o inhame, a mandioca é uma planta grande, com enormes raízes 
potencialmente comestíveis; portanto, parte daquilo que lhe falta em termos 
de nutrição e sabor ela compensa com seu rendimento. Além disso, embora 
goste de ambientes úmidos, a mandioca desafia a seca, e como outras raízes, 
tem a vantagem de iludir a maioria dos predadores tropicais e de não poder 
ser devorada por gafanhotos. Nas partes do Novo Mundo em que o milho 
não pôde ser introduzido com sucesso, a mandioca tornou-se o alimento 
básico eleito pelos primeiros cultivadores da floresta tropical. 
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Para este autor, evidencia-se que a maioria das raízes e tubérculos são responsáveis 

pela alimentação na América do Sul que evidencia o desenvolvimento dessa cultura alimentar. 

Assim, na América, a mandioca torna-se um alimento fundamental da floresta tropical 

existente até então. 

Existe uma diversidade de variedades tóxicas da mandioca, como a braba ou brava, a 

vermelha, a maníva, maniveira, maniiba, mandiva e maipeba; além da mandioca não tóxicas, 

mandioca não venenosa, mandioca doce, mandioca mansa, mandioca branca, macaxeira, 

macaxera, macaiera, aipi, aipim, ayipim, aimpim. A este respeito Brochado (1977, p. 28) 

afirma que “A mandioca é cultivada há tanto tempo pelo homem e foi tão modificada pela 

propagação seletiva que perdeu a capacidade de produzir sementes e se reproduz somente de 

maneira vegetativa, isto é por estacas”. 

 O cultivo da mandioca, no entendimento de Brochado (1977) era feito como parte das 

raízes tropicais, como a mandioca amarga cuja subsistência se baseava na exploração dos 

recursos naturais, como a caça, a pesca.  

Os instrumentos utilizados para o seu plantio foram os machados de pedras, pois trazia 

os elementos da caça com arco e da flecha, que também era fundamental para a pesca dos 

peixes e a caça de outros animais. Estes elementos foram fundamentais para o plantio da 

mandioca que servia mais tarde como farinha ou biju para ser acrescentado ao prato do peixe. 

Assim, é necessário pensar que fragmentos de mandioca dificilmente seriam encontrados em 

contextos arqueológicos, dadas as condições ambientais nos trópicos inadequadas à sua 

preservação. 

Brochado (1977, p. 28) entende que o cultivo da mandioca se realiza na zona tropical, 

encontrado na 30º de Latitude Norte e os 31º de Latitude Sul, estendendo-se desde o nível do 

mar até os 1000m de altitude. Para ele, o plantio da mandioca ocorreu por meio das 

derrubadas das florestas para que o seu plantio fosse assegurado: 

 

A derrubada das árvores, de maneira a abrir uma clareira para o cultivo, é 
feita por meio de machados de pedra; segue-se a queima e o plantio. São 
cultivadas: a mandioca, batata doce, cará, milho, feijões, abóboras, 
amendoim, pimenta, yautia ou malanga ou mangará (Xantosoma SP.) araruta 
(Maranta arundinácea), aracacha (Arracacia xanthorriza), hualusa 
(Colocasia esculenta) e o caimito (Chryssophyllum caimito) (BROCHADO, 
1977, p. 24).  

 

 

No  cultivo da roça está evidenciada a necessidade do cultivo da mandioca na região 

amazônica, fato este comprovado com as queimadas que ajudam a preparar a terra. Estas 



 27

necessidades podem ser analisadas pela diversidade de alimentos disponíveis nos plantios 

realizados no cultivo da mandioca. Neste caso, é fundamental pensar que a mandioca foi 

cultivada inicialmente no Brasil com as clareiras da floresta tropical, existentes no Brasil, 

como afirma Câmara Cascudo (2011, p. 93): 

 

Os pequeninos roçados, roçadinhos da casa, rodeavam a residência dos mais 
pobres moradores. Nos lugares desabitados e ermos o encontro de um 
mandiocal abandoado, rústico, escondido na vegetação invasora e total, era 
denúncia de antiga habitação humana com a mesma certeza de um depósito 
osteológico. Ali vivera gente... Era o rastro do bicho-Homem, atestado a 
comida que o representava. 

 

 

Tal constatação, segundo Câmara Cascudo (2011) se deu ao fato de que os 

portugueses a tinham com um cultivo nas terras brasileiras para as suas refeições: 

 

Quando a posse da terra começou a ser feita nasceu o elogio da mandioca e 
seu registro laudatório em todos os cronistas. Afirmavam unânimes, ser 
aquela raiz o alimento regular, obrigatório, indispensável aos nativos e 
europeus recém-vindos. Pão da terra em sua legitimidade funcional. 
Saboroso, fácil digestão, substancial (p. 90).  

 

 

 A constatação de Cascudo como pão da terra identifica bem a condição funcional da 

mandioca como fundamental a sobrevivência dos portugueses e nativos, o que ele a considera 

indispensável. Assim, o seu cultivo era fundamental para manter uma alimentação que fosse 

necessária para a manutenção dos portugueses, índios e africanos no Brasil.  

Segundo Brochado (1977), a mandioca torna-se cultivada em qualquer época do ano, e 

o seu ciclo pode alcançar até três anos, mas o seu período de maturação é o de 8 a 9 meses (p. 

29). A mandioca extrai pouco nitrogênio e poucos nutrientes, e deste modo, a coivara é o 

sistema da derrubada e queimada da roça para o seu plantio e cultivo. 

As derrubadas são feitas por machados de pedra polida em forma de cunha, o que 

permite o corte de grandes árvores:  

 

A derrubada e a queima são trabalhos tipicamente masculinos executados em 
geral de forma coletiva. Mas, também, as mulheres executam o plantio entre 
os troncos, tocos e galhos semi-carbonizados, simplesmente afroxando a 
terra com a estaca ponteaguda e introduzindo estacas da haste da mandioca 
(BROCHADO, 1977, p. 30). 
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O cultivo da mandioca pela técnica da coivara permite produzir o alimento da 

mandioca de forma mais produtiva e mais fértil, sem causar a destruição irreversível do 

ambiente. A mandioca pode ser preparada de acordo com a  toxicidade sendo priorizadas as  

variedades não tóxicas. Assim, as raízes das variedades tóxicas não podem ser consumidas 

depois de colhidas. Como o ácido cianídrico é muito volátil e solúvel, deve-se secar a 

mandioca para eliminar o ácido.  

Brochado (1977) apresenta as seguintes etapas na preparação da mandioca: 

 

1) A raiz é descascada: a sua casca é raspada por meio de pedra ou concha 

2) A raiz é transformada em polpa: o que pode ser obtido por meios 
mecânicos ou químicos. No meio mecânico utiliza-se a raspagem com 
instrumento em formato apropriado com gume ou dentes; bem como usando 
o Ralador como: uma placa de madeira, com lascas de pedra, madeira, ossos, 
dentes de animais, placa de pedra ou de coral, um prato de cerâmica (p. 31). 

 

 

No meio químico, a outra maneira de transformar as raízes em polpa é pela imersão 

em água corrente. Assim, no início da fermentação destrói-se a trama de fibras para purgar a 

mandioca. A fermentação libera o ácido ianídrico dissolvido pela água corrente. As raízes são 

esmagadas com as mãos e a polpa é denominada de puba. Assim, a polpa é ralada ou 

esmagada para fermentar na água dentro nos cestos. Assim, a polpa pode ser dividida em 

porções e deixada fermentar por algum tempo, pois a fermentação libera o ácido cianídrico 

que se volatiza (BROCHADO, 1977). 

As polpas são espremidas por meio de artefatos de fibras vegetais traçadas, dos quais 

existem várias modalidades e que podem ser exprimidas:  

a) dentro de um cesto especial que é aberto nas duas extremidades e suspenso pelo 

extremo superior e estirado por um peso e que assim expulsa o líquido na polpa;  

b) dentro de uma esteira, torcida à mão; c) dentro de um cesto cilíndrico, pregueado ou 

sanfonado, comprimido à mão; d) dentro de uma peneira;  

e) diretamente com as mãos. A polpa depois de exprimida pode ser lavada ou imersa 

em água dentro de cestos e a operação está em espremer repetida vezes (BROCHADO, 1977). 

 Depois que a polpa é cozida, assada ou torrada ao fogo dentro de especiais de 

cerâmica, ela pode ser exposta ao sol para secar durante vários dias. A secagem da farinha é 

peneirada para separar os grumos muito grandes, chamados de quimera. Os grãos da farinha 

podem ser maiores ou menores, ficando mais seca e dura, apresenta grãos relativamente 

menores, conforme a temperatura. Assim, a farinha pode ser defumada para se conservar por 



 29

mais tempo. As farinhas podem ser: seca, farinha-de-guerra, farinha d’água, carimã, polvilho 

ou tapioca (BROCHADO, 1977). 

O líquido espremido da polpa das variedades tóxicas da mandioca ralada é 

denominado manipuera, manipoeira, manipueira, maniperia e também tucupi ou tucupim. Ao 

secar ao sol, consolidava-se o amido denominado de tapioca, cujo líquido era retirado o ácido 

cianídrico:  

Depois de retirado o amido, o líquido sobrante é comumente ainda fervido 
durante bastante tempo para assegurar a volatilização ou a conversão em 
açúcares do resto do ácido cianídrico que poderia ainda converte e utilizado 
como mingau ou bebida ou como um condimento, denominado tucupi 
(BROCHADO, 1977, p. 35). 

 

 

As raízes podem ser simplesmente cozidas, fervidas e desmanchadas em água e 

preparadas para o desenvolvimento da fermentação, na qual pode ser adicionada a água, 

batata doce, cará cozido e pilão, bananas ou outras frutas ou açúcar. Assim, a bebida que é 

resultante da fermentação da mandioca, pode ser consumida como um líquido mais ou menos 

espesso ou uma mistura de consistência pastosa. Também há bebidas fermentadas não 

alcoólicas de farinha desfeita em água e mel, que podem ser bebidas depois de simplesmente 

fervido, como também pode ser bebido o líquido ainda não fermentado (BROCHADO, 1977, 

p. 37). 

A polpa espremida, especialmente aquela das raízes das variedades tóxicas, são 

denominadas de manué e manzapé. Elas também podem ser utilizadas na alimentação, e 

fervidas, durante muito tempo, formam o que se denomina de maniçoba.  

Na complexidade das manipulações em que são passadas as raízes das variedades 

tóxicas podemos observar que: 

 a) existe uma complexidade das manipulações tóxicas em que se tornam compulsiva 

as operações de espremer, lavar e secar; 

b) a mandioca existe na dieta básica de um grupo indígena como a farinha, o beiju, 

como principal planta cultivada, obtendo dela alimentos e bebidas com sabor variado; 

c) as variedades tóxicas para a preparação da farinha evidenciam três técnicas: duas 

quando se usam as variedades tóxicas da mandioca e a outra quando são pubadas, e ainda, 

uma terceira, quando são usadas as variedades não tóxicas da mandioca (BROCHADO, 1977, 

p. 38). 
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 As madeiras são feitas de facas. As raízes, a pá, o remo, a cabaça ou cuia são usadas 

para fermentar ou ferver e armazenar a mandioca ou os produtos derivados dela. Os trançados 

de fibras vegetais são usados sob a forma de cestos para recolher e imergir as raízes, como a 

farinha e o beiju.  

 A pedra é usada para afiar os machados que são usados na derrubada da floresta para a 

coivara e nas lascas da madeira. As lascas são usadas como forma de osso ou concha para 

lavar e secar a polpa, torrar a farinha e decantar o líquido espremido para a extração do 

polvilho. As lascas de osso ou de concha, os dentes ou espinhas de peixe podem ser usados 

para raspar as raízes ou armar os raladores (BROCHADO, 1977, p. 42). 

Do mesmo modo, as enormes tigelas rasas servem para recolher, lavar e secar a polpa. 

Os pratos rasos ou simples discos servem para assar o beiju. Os jarros ou as panelas rasas ou 

simples discos são usados para ferver as raízes, recolher a polpa, fermentar e armazenar a 

bebida.  

 

3.5 A mandioca na alimentação  

 

A preparação dos alimentos derivados da mandioca e feita  pelas mulheres na floresta 

tropical. Segundo Brochado (1977, p. 39) dentre os alimentos que são derivados da mandioca 

pode-se caracterizar:  

 

a) granulosa: farinha, polvilho e paçoca; 

b) aglutinada: beiju; 

c) pastosa: c.1: mingau, c.2 pirão;c 3. bolo; 

d) líquida: d.1) bebida fermentada alcoólica; d.2) bebida fermentada 
não alcoólica; d.3 bebida não-fermentada; d.4 condimento; 

e) No caso das variedades não-tóxicas, as raízes podem ser 
consumidas simplesmente descascadas e fervidas, ou assadas.  

 

 

O autor descreve todos estes alimentos e considera que nem todas as variedades da 

mandioca apresentam a mesma rentabilidade, onde aqui se destaca a rentabilidade das 

diversas formas de consumo da mandioca. Dentre elas, podemos considerar importante o uso 

do tucupi, que é utilizado no tacacá (BROCHADO, 1977, p. 40). 
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Neste caso, as variedades de alimentos que podem ser consumidos e transformados em 

sua essência podem ser compreendidas como necessários e fundamentais para a alimentação 

de povos amazônicos definidos por Brochado (1977) pela tradição etnográfica. 

As variedades cultivadas da mandioca podem ser entendidas como fundamentais para 

as formas de consumo e das técnicas de preparação dos alimentos derivados dela. O 

equipamento definido é ergológico que é usado como uma forma de transformação necessária 

na preparação da mandioca para o consumo, sendo este entendido como uma forma de 

prolongar a sua conservação, em que os pilões devem ser usados para socar as raízes, a polpa 

e a farinha, como a paçoca. A farinha pode ser consumida de diferentes maneiras: 

 

1. simplesmente lançada na boca durante  a mastigação de outro alimento; 

2. socada ou pilada com carne de caça ou peixe; 

3. consumida como pirão, simplesmente umidecida para facilitar a 
deglutição; 

4. cozida com água, como mingau 

5. consumida como sopa, cozida com outros alimentos; 

6. desmanchada em água (BROCHADO, 1977, p. 34). 

 

 

Podem ser feitos, os bijus em grandes dimensões em um pilar com 70 cm. de diâmetro 

e dobrados ou enrolados em diversos formatos. Os beijus podem ser assados sobre placas de 

pedra e podem ser defumados, como a farinha, para se conservarem por mais tempo. Os 

beijus e a farinha são postos em molho na água e amolecem antes da fervura, podendo ser 

utilizados como uma bebida alcoólica, sendo esta deixada de molho para iniciar a fermentação 

(BROCHADO, 1977, p. 36).  

Assim, a mandioca pode ser consumida como uma bebida fermentada alcoólica. Para 

isso as raízes são descascadas, cortadas em pedaços e fervidas, resultando na bebida, ou ao 

invés de mastigar toda a mandioca, ela pode ser fervida em um pilão ou esmagada de qualquer 

outra forma e a polpa peneirada ou dissolvida na água. Ela também pode ser também 

consumida como mingau com as seguintes características: 

 

a) polpa de mandioca ralada, espremida e fervida, 

b) tapioca escaldada; 

c) líquido espesso ainda não fermentado; 

d) líquido que escorre da polpa da mandioca ralada; 

e)NR, tucupi, espremido da polpa da mandioca ralada ou puba, fervido com 
carne de caça ou peixe e pimenta, incluindo ainda, o polvilho ou a mandioca 
ou as próprias raízes desta (BROCHADO, 1977, p. 37-38). 
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Cascudo (2011) em seu capítulo denominado “A Rainha do Brasil” diz que a 

mandioca foi propagada na orla litorânea e, por difusão às demais famílias indígenas que 

viviam em um território nacional: “Com as plantas essenciais em uma cultura rural, a 

mandioca valorizava-se pelas lendas etiológicas, indicando-lhe a origem sobrenatural” (p. 92). 

Nesse sentido, “a farinha continua mantendo o prestígio no crédito popular” (p. 92). 

Assim, a mandioca coincide com o seu núcleo de expansão original com o centro da 

família aruaca que para Cascudo (2011, p. 92): 

 

A mandioca viva nos dois elementos inarredáveis da alimentação indígena: a 

farinha e os beijos. O primeiro consistia no conduto essencial e principal,, a 

acompanhado todos as coisas comíveis, da carne à fruta. O segundo fornecia 

bebidas, além de ser a primeira matalotagem de jornada, de guerra. 

 

A mandioca representava o que os antigos atribuíam as lendas como necessárias para a 

manutenção da alimentação, essencialmente porque a presença desta era condição para a vida 

saudável: “Com as plantas essenciais em uma cultura rural, a mandioca valorizava-se pelas 

lendas etiológicas, indicando-lhe a origem sobrenatural” (CASCUDO, 2011, p. 92).  

A mandioca envolve as comunidades tradicionais que fabricam a farinha, como se 

pode observar no relato de Cascudo (2011) “A farinha é o primeiro conduto alimentar 

brasileiro pela extensão e continuidade nacional. Com o beiju e a carimã consolidou a 

prestigiosa presença da mandioca, dada por São Tomé-Sumé, ou nascida da menina Mani” (p. 

96).  

Tal raiz é necessária para a manutenção das necessidades da vida e além de tudo, uma 

condição para a vida cultural de um povo, envolvendo as comunidades tradicionais que a 

partir dela fabricam a farinha, como se pode observar no relato de Cascudo (2011) “A farinha 

é o primeiro conduto alimentar brasileiro pela extensão e continuidade nacional.  

Câmara Cascudo (2011) entende que a mandioca era o elemento utilizado de Norte a 

Sul, de diferentes modos e em variados pratos. O tubérculo ganha lugar de destaque em todas 

as partes do mundo e se transformou em uma identidade do povo brasileiro, considerada como 

a rainha do Brasil. Deste modo, a condição da manutenção da vida pela alimentação da 

mandioca era necessária para as ações voltada aos festejos da vida. 

A mandioca serve para a alimentação ribeirinha, cuja proposta foi a de,e a partir disso 

desenvolver uma antropologia culinária. Acredita-se que a proposta de uma história ou 

antropologia ribeirinha, de modo geral, ou da alimentação, em particular, se desenvolveu no 

momento em que os “intelectuais de província”, promoviam diálogos entre o folclore, a 
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sociologia e a antropologia, e que construíram um campo de conhecimentos e forma de 

abordagem pluridisciplinares. 

Câmara Cascudo (2011) propõe que no Brasil, os seus diferentes usos, em diversas 

regiões, sejam por meio da fécula, folhas, farinha ou do próprio tubérculo representam as 

diferentes perspectivas de preparar o alimento com as farinhas, os polvilhos e a tapioca. 

Assim, na cozinha ribeirinha ele pode ser servida frita, cozida, ser consumida sozinha ou 

como parte de leque diversificado de pratos, como a tradicional vaca atolada, que juntamente 

com o creme feito com a mandioca recebe a costela de boi.  

A mandioca apresenta o maior índice de calorias em comparação ao arroz e às 

bananas. A mandioca possui uma riqueza de dieta baseada em carboidratos, e seu conteúdo é 

o mínimo. Brochado (1977), contudo alerta que a mandioca possui um teor mínimo de 

vitaminas do complexo B, mas mesmo assim suas folhas contêm sete por cento de proteína, 

tiamina, caroteno e ácido ascórbico (vitamina C).  

Brochado (1977, p. 43) faz uma citação de Castro (1953, p. 80): 

 

Cultivando ao lado da mandioca amarga os tipos de mandioca doce, e, 

consumindo-os como verduras ou saladas, na formação como fazem os 

habitantes do Congo Belga e faziam antigamente os povos indígenas e 

negros escravos, serão reforçados as taxas de vitamina B1 do regime local. 

Também no tucupi, no tacacá e no arubê existe vitamina C (grifo no 

original). 

 

 

Para Brochado (1977) há uma importância fundamental no cultivo da mandioca no 

contexto alimentar, pois ela é extremamente importante na sobrevivência de um povo. A 

mandioca torna-se um alimento extremamente eficaz para o desenvolvimento de um povo, 

quando este se constitui com o milho, a batata doce, cará, amendoim que sempre 

acompanham a mandioca e como tal servem para o cultivo das tradições milenares, o que 

representa que os elementos da Arqueologia são necessários para um estudo de natureza 

etnográfica.   

O uso da mandioca como alimento tradicionalmente inferido pelas correlações entre 

formas de artefatos cerâmicos e líticos de determinadas funções de processamento e 

armazenamento de alimentos são baseadas em analogias etnográficas. Estas sustentam a teoria 

de evidências milenares do uso da mandioca pelas evidências cerâmicas, buscando 

correlacionar forma e função por meio de botânicos que utilizam os recursos naturais e 

vegetais na alimentação em contextos arqueológicos. 
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Pode-se dizer a este respeito que a mandioca constitui-se um alimento necessário e 

fundamental para o desenvolvimento da etnoarqueologia, e representa a preservação das 

culturas arqueológicas da América do Sul. Neste caso, a presença da mandioca como um 

habitus evidencia o gosto alimentar, sendo este definido por Santos (1997, p. 160) como: 

 

O gosto alimentar é determinado não apenas pelas contingências ambientais 
e econômicas, mas também pelas mentalidades, pelos ritos, pelo valor das 
mensagens que se trocam quando se consome um alimento em companhia, 
pelos valores éticos e religiosos, pela transmissão inter-geração (de uma 
geração à outra) e intra-geração (a transmissão vem de fora, passando pela 
cultura no que diz respeito às tradições e reprodução de condutas) e pela 
psicologia individual e coletiva que acaba por influir na determinação de 
todos estes fatores. 

 

 

O gosto alimentar se caracteriza pelos valores que dele fazem parte e que são 

transmitidos de geração para outras gerações enquanto uma forma de evidenciar os 

procedimentos que dizem respeito aos costumes e as condutas que nele fazem parte. Assim, 

observa-se que a aproximação do poder simbólico defendido por Bourdieu (1983) abarca a 

cultura material e simbólica que representa desde o plantio, a colheita, a recepção dos 

ingredientes, a feitura e a venda do tacacá. Tais representações evidenciam os gostos 

alimentares de um povo. 

Neste aspecto, o gosto alimentar caracteriza a preferência por determinadas iguarias 

como sendo, mais do que um exercício do paladar individual, uma expressão do arcabouço 

cultural que orienta as escolhas individuais. 
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4. RESULTADOS  

 

As populações tradicionais se reproduzem explorando diversos ecossistemas, a 

exemplo das florestas, estuários, mangues e áreas já transformadas para fins agrícolas. Essas 

populações são detentoras de sistemas de manejo dos recursos naturais, norteadas pelo 

respeito aos ciclos naturais, revelando formas de exploração econômica e também um 

conjunto de conhecimentos adquiridos de geração a geração, repletos de mitos e símbolos que 

levam ao uso sustentado dos ecossistemas (DIEGUES, 1994). 

 

4.1 Contexto histórico da cidade de Porto Velho 

 

Para compreendermos o contexto histórico da cidade de Porto Velho, é importante 

compreendermos os processos que a levaram se constituir como sua capital. Inicialmente, 

deve-se dizer que a região era ocupada por muitos povos indígenas diversificados em seus 

aspectos econômicos, sociais, religiosos, bem como em suas culturas alimentares. 

Com a chegada dos Bandeirantes no final do século XVII, iniciava-se o povoamento 

de diversas vilas e localidades coloniais. Nesta região, Dom Antônio Rolim de Moura 

Tavares, considerado o primeiro governador da capitania de Mato Grosso (1751-1764), 

constituiu uma nova forma de benfeitoria ao longo dos rios Guaporé e Madeira, onde mais 

tarde foi construído o Forte Príncipe da Beira e inaugurado em 20 de junho de 1776 e que teve 

como finalidade principal a defesa das fronteiras coloniais de Portugal contra os ataques dos 

espanhóis 

Assim, devido a sua estrutura, o Real Forte Príncipe da Beira proporcionou um papel 

fundamental para o povoamento do Vale do Guaporé, atraindo operários, escravos, 

comerciantes, aventureiros, militares entre outros (NASCIMENTO, 2013).  

Iniciava-se, neste período, a exploração comercial e marítima dos rios Mamoré, 

Guaporé e o Madeira que utilizou desta rota fluvial com total exclusividade no abastecimento 

das minas de ouro e de seus afluentes do rio Guaporé para a cidade de “Vila Bela da 

Santíssima Trindade”, capital da capitania de Mato Grosso. Ao abranger toda a região de 

Rondônia, os portugueses desenvolveram na capitania um ritmo acelerado de extração de ouro 

e pedras preciosas. Já, no final do século XIX, com o processo de industrialização a todo 

vapor, surge o “ciclo da Borracha” que desencadeou outro processo de extração vegetal. A 

borracha era então “a bola da vez”, o que fez com que houvesse um grande desenvolvimento 
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econômico na região amazônica, exigindo meios de transporte para o escoamento do produto. 

(TEIXEIRA, FONSECA, 2001). 

A expansão do produto via terrestre fez com que houvesse a necessidade da 

construção da Ferrovia Madeira-Mamoré que sob a direção de George Earl Church foi criada 

a “Madeira Mamoré Railway Companny Ltda”. A primeira equipe de engenheiros chegou a 

“Santo Antonio (rio Madeira)” em 1872 constituindo uma empreiteira, a Collins que após ter 

assentado apenas 7 km de ferrovia, abandonou a obra em 1879. Assim, através de várias 

tentativas que ocorreram em um processo relacionado na liberação dos recursos e a falência 

das empresas, ocasionada pela não liberação de recursos pelo banco financiador, foi 

oficialmente suspensa a concessão de construção da ferrovia (TEIXEIRA, FONSECA, 2001).  

Contudo, com a assinatura do Tratado de Petrópolis em 1903, no qual a Bolívia 

concedia terras ao Brasil, hoje estado do Acre, houve uma troca para a construção de uma 

estrada de ferro que pudesse escoar a borracha produzida no solo boliviano e brasileiro. As 

obras foram reiniciadas em 1907 pelo norte-americano Percival Farquar que fundou a 

Madeira Mamoré Railway Companny Co. Neste mesmo ano, a obra foi empreitada pela 

empresa “May, Jekill & Randolph Co Ltda.” e, administrada por Percival Farquar que 

transferiu o pátio de operações abaixo da corredeira de Santo Antônio, dando origem ao 

povoado de Porto Velho, transformado em município na data de 02 de outubro de 1914 

(TEIXEIRA, FONSECA, 2001). 

As dificuldades advindas da derrubada da floresta, o aplainar o terreno, escavar, aterrar 

e depois assentar os trilhos, os acidentes no trabalho, e ainda, os ataques indígenas fez com 

que houvessem muitas problemas na execução da obra. Contudo, o principal problema foi o 

de natureza sanitária em que um grande número de pessoas em condições insalubres fez surgir 

muitos casos de doença, principalmente a malária, o que a ferrovia ganhou o apelido de 

"ferrovia do diabo". 

No auge da sua construção havia mais de vinte mil homens das mais diversas 

nacionalidades: gregos, espanhóis, italianos, alemães, hindus além dos indígenas brasileiros, o 

que foi considerado um grande empreendimento. A estrada foi concluída em 1912 e, 

posteriormente com a crise da borracha amazônica provocada pela concorrência com a 

Malásia, teve o abandono dos seringais e a retirada da empresa de Farquar na Administração 

da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Em 1937, o contrato foi rescindido e a ferrovia tornou-

se estatizada, funcionando até 1972, quando foi desativada pelo 5º Batalhão de Engenharia e 

Construção (TEIXEIRA, FONSECA, 2001). 
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Deste modo, os processos constitutivos da borracha elevaram-se por três ou cincos 

anos que aumentou consideravelmente a sua produção. Assim, no período da 2ª guerra, mais 

de 20 mil soldados, nordestinos na maioria, vieram para Rondônia trabalhar nos seringais.  

Figura 1 – Galpão e a Máquina da Ferrovia Madeira-Mamoré 

 

Fonte: https://www.google.com.br/=fotos+da+estrada+de+ferro+madeira+mamore 

 

Além da construção da ferrovia, no ano de 1907, a “Comissão Rondon”  durante o 

governo de Afonso Pena, realizou a ligação telegráfica entre Santo Antônio do Rio Madeira à 

cidade de Cuiabá (Mato Grosso), que já estava interligada às outras regiões do Brasil, por 

meio de telégrafos. Deste modo, “entre os anos de 1907 a 1915 foram construídos 2270 Km 

de linhas telegráficas com um total de 28 estações” (TEIXEIRA, FONSECA, 2001, p. 148).  

Com o fim do conflito esses seringueiros engrossaram a população rural do estado, 

constituindo um grupo de produtores extrativos e posseiros. Nos primeiros meses de 1960 foi 

iniciada a construção da rodovia ligando Cuiabá a Rio Branco, no Acre, fazendo com que a 

EFMM perdesse definitivamente sua importância, sendo por fim desativada, no dia 1º de 

julho de 1971. (SOUZA, 2010, p. 239). 

 

4.2 O tacacá na região amazônica 

 

Orser Jr. (1999, p. 22) no seu livro de “Introdução a La Arqueologia histórica” fala 

que os temas de estudo da arqueologia histórica incluem, por exemplo, tipos de artefatos 

traficados pelos indígenas e as transformações nas sociedades aborígenes como consequência 

da introdução de elementos europeus. Tais elementos são fundamentais para tratar das 
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relações que ocorrem as questões culturais, estabelecendo os contextos indígenas que se 

transformaram em uma culinária gastronômica do norte do país e quais significados estes se 

apresentam para os benefícios alimentares, como bem afirma Câmara Cascudo (1990, p. 22) 

“Que prato é este? Uma sopa, um caldo, uma bebida? As opiniões estão divididas entre os 

consumidores e os escritores”. 

Muito embora esteja reconhecido o tacacá como um alimento ameríndio, sua origem é 

difusa e revela provavelmente uma situação de convergência em consequência da colonização 

européia. Durante todo o século XVIII e o início do XIX, centenas de índios foram 

transferidos do interior para os estabelecimentos do litoral, entre os quais a cidade de Belém 

(Pará), onde foram reduzidos à escravidão e empregados em diversos trabalhos.  

É possível identificar, de forma igualada, elementos portugueses e/ou africanos como: 

alho do mediterrâneo, camarões do mar, secos e salgados, trazidos do estado do Maranhão e, 

talvez, o próprio jambú, muito embora este seja de cultivo local. É provável que a receita 

original do tacacá tenha sido justamente valorizada pelo acréscimo desses ingredientes que 

são estranhos à cozinha indígena.  

Assim, para Bitter e Bitar (2012, p. 224): 

 
Como costumam relatar as tacacazeiras, o tacacá foi inventado pelos índios, 
mas aperfeiçoado por elas. Embora também seja feito em casa, para 
consumo doméstico, especialmente em datas comemorativas, o tacacá é 
sobretudo uma comida de rua, consumida nos finais das tardes, após as 
chuvas, nos pontos de venda espalhados em algumas das grandes e pequenas 
cidades do Norte do Brasil.  
 
 

No tacacá podem ser reconhecidos elementos ameríndios assim como sua  

denominação advém da língua tupi, possuindo uma composição derivada da mandioca brava e 

seu consumo tucupi quente, associado à carne ou pescado. A substituição do peixe ou da 

carne por camarões importados adviria, assim, de um duplo movimento de transformação 

econômica - através da valorização de redes de troca inovadas, na época colonial, com a costa 

nordestina - e de transformação simbólica, através da exclusão mencionada que é uma marca 

de distinção das origens ameríndias (DE PASCALE, VAN VELTHEM, 2009).  

A reunião de etnias muito diferentes no espaço urbano, onde já estavam estabelecidos 

os colonos e, com eles, numerosos escravos de origem africana, fizeram de Belém um lugar 

de permuta cultural que muito provavelmente, nesta época, se elaborou o tacacá, servido em 

uma cuia: conforme se pode observar na figura 2: 
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Figura 2 – Cuia para tomar o Tacacá 

 

Fonte: GOMES, 2016 

 

Pelo fato de ser servido em cuias, confeccionadas a partir do fruto da cuieira O tacacá 

singulariza-se. Além disso, dispensa talheres, evidenciando uma intimidade particular com a 

comida. Assim, os ingredientes confirmam um elo indenitário como a, goma, pimenta jambu, 

camarão seco e representam diretamente uma união da cultura indígena e outros cozimentos 

conforme pode ser observado na figura 3: 

Figura 3– Os ingredientes do Tacacá 

 

Fonte: http://br.images.search.yahoo.com/yhs/search, 2014. 

 

O jambu é uma planta rasteira originária da América do Sul, principalmente nos 

estados da região norte, Pará, Rondônia, Amazonas, mas também é comum em todo o 

sudoeste asiático, pois foi levado pelos portugueses para as colônias de Macau e se espalhou 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=WG9m_Mi-JUzSYM&tbnid=tVym7BG86ZPqnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://jeffcelophane.wordpress.com/2011/01/20/a-cabaca-o-fruto-da-diversidade-brasileira/&ei=PG-OU6e8IZaSqAb60IKwBQ&bvm=bv.68235269,d.b2k&psig=AFQjCNGlbCUkByLECR0Y1nVO4zdwO-eqfQ&ust=1401929788766202
http://br.images.search.yahoo.com/yhs/search
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por vários países da Ásia, tornando-se um ingrediente culinário importante.(SILVA 

OLIVEIRA,site plantas que curam) 

O jambu se tornou um companheiro inseparável do tucupi na preparação do tacacá. As 

folhas, quando mastigadas, produzem leve tremor nos lábios e, talvez por isso, muitos o 

apontem como afrodisíaco. Antes de ser acrescentado nos diversos pratos em que é usado, 

deve ser ligeiramente aferventado em água com pouco sal.  

Do mesmo modo, existem muitas variedades de farinhas que são feitas com a 

mandioca e também são muito apreciadas pelos moradores, o que revela que as mesmas dão 

um sabor especial ao tacacá: 

Figura 4- Tacacá pronto 

 

Fonte: http://br.images.search.yahoo.com/yhs/search, 2014 

 

Neste sentido, o tacacá é exemplar, pois se impõe sucessivamente como um alimento 

mestiço e urbano, emancipado de alguma forma de suas origens indígenas, e também, como 

uma especialidade regional cuja promoção passa pela adoção de uma herança ameríndia. 

Assim, a culinária torna-se um elemento importante para o desenvolvimento na troca dos 

saberes de forma que os as comidas típicas como o tacacá, o açaí, entre outros que necessitam 

de equipamentos, como a cuia para tomar o caldo (SILVA, 2006). 

 

4.3 O tacacá em Rondônia: relatos  

 

Foram realizadas quatro entrevistas com três mulheres e um homem em Porto Velho. 

As falas possuem uma informação oral diante de um período histórico (ORSER JR., 1999).   

Os entrevistados possuem as seguintes características: 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=MVWfKWXqi-FBdM&tbnid=kjtr8gjG5-gX5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://pedroalunodafic-p.blogspot.com/&ei=0m6OU-SXEYeKqgbbsYCYCA&bvm=bv.68235269,d.b2k&psig=AFQjCNGlbCUkByLECR0Y1nVO4zdwO-eqfQ&ust=1401929788766202
http://br.images.search.yahoo.com/yhs/search


 41

Quadro 1- Características dos Sujeitos entrevistados 

 

sujeitos Sexo Tempo de atuação Local Aprendizagem 

1 M 45 anos  Arigolândia  Aprendeu com a mãe dela (minha avó) que era paraense. 

2 F 25 anos Arigolância  Aprendeu com  a sogra. 

3 F 35 anos ou 40 Centro Aprendi com uma paraense, há muito tempo. 

4 F 33 Centro Foi uma paraense – minha ex-sogra, dona Rosilda.   

 

A abordagem foi realizada no momento da venda do tacacá, com o objetivo de 

verificar os conceitos da feitura, da venda e da comercialização, relacionando-os aos hábitos 

alimentares.  

Pôde-se identificar e discutir os conceitos e as categorias que foram significativas em 

suas inter-relações. Tais significados foram importantes para caracterizar os hábitos 

alimentares presentes na cidade de Porto Velho.  

Em relação a primeira pergunta, observa-se que tradicionalmente, todas as pessoas 

aprenderam com mulheres paraenses, o que identifica que tal aprendizagem foi bem feita e em 

perfeito estado com a origem e a identidade do tacacá. A fala de um entrevistado demonstra 

bem o que a mãe dele realizou com o tacacá: 

 

- A minha mãe veio do Ceará ainda como criança. Minha avó fazia o tacacá 
só com a família. Com o tempo a minha mãe resolveu fazer para vender. Na 
época quando ela começou a vender ela não tinha muito estudo, somente o 
mobral. Então ela tomou como profissão (S 1); 

 

- Minha família morava no sul, em Tenente Portela (RS). Meu pai mudou 
para Ji Paraná em 1974, e em 1976 fomos morar em Ariquemes. 

 

- Eu nasci em Goiânia, vim para cá já mais crescida (S 2); 

 

- Eu nasci aqui e foi aqui que eu aprendi a fazer o tacacá (S3). 

 

As análises retratam o contexto multicultural desde o nascimento das pessoas, e os 

relacionamentos afetivos e sociais construídos na cidade de Porto Velho além da  constituição 

de uma cultura alimentar efetiva direta no processo da feitura do tacacá. 

Neste contexto, é importante caracterizar que o espaço de venda do tacacá se torna 

importante para pensar como ele se incorpora na realidade de um povo, de uma cidade e dos 

seus habitantes. A figura 5 representa um dos locais de comércio do Tacacá próximo ao rio 

madeira: 
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Figura 5– Vista de um ponto de venda do tacacá em Porto Velho 

 

Fonte: http://www.google.com.br/search/fotosdetacacá  

O tacacá é comercializado pelas tacacazeiras nos espaços públicos. Este ponto de 

tacacá localizado próximo ao rio Madeira aponta o contexto cultural que os pontos de venda 

podem representar, e se multiplicam, buscando atender a demanda de uma população urbana 

crescente em uma cartografia do tacacá que demonstra que as suas vendas sempre estiveram 

presentes no centro ou nas periferias das cidades. 

As representações dos espaços evidenciam a dinâmica de um grupo presente na vida 

cotidiana, demarcada pelos alimentos que consomem e que determinam a realidade cultural, 

como afirma Fraxe (2004, p. 186): “O nortista, fora da sua região, assume sua identidade, seu 

ethos amazônico, quando se depara com uma cuia quase transbordante de tacacá”.  

As mulheres tornaram-se necessárias na cultura da cozinha do tacacá. A figura 6, uma 

pintura a óleo, demonstra uma vendedora de tacacá: 

Figura 6 “Quadro de uma Vendedora de Tacacá” 

 

Fonte: @MABE. Antonieta Santos Feio, 1937, óleo sobre tela, 94,6 x 118,2cm,  

Acervo do Museu de Arte de Belém. Disponível em: <https://aof.revues.org/6466> 

http://www.google.com.br/search/fotosdetacac%c3%a1
https://aof.revues.org/6466
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Neste quadro, Pascale e Velthem (2009, p. 18) afirmam que 

 

A cozinheira é mestiça, cabocla, e traja uma blusa branca, larga e 
decorada com rendas, sobre a qual pendem longos colares vermelhos e 
dourados. Esta vestimenta evoca as roupas do século XIX e o 
indispensável aparato das conhecidas baiana. 

 

Assim, tais conhecimentos podem ser observados pelas especialistas conhecidas como 

tacacazeiras. Neste aspecto, considera-se fundamental que as memórias das tacacazeiras 

representam o valor e a dinâmica dos elementos que norteiam o processo do acolhimento das 

mesmas em relação ao comércio do tacacá: 

 
Entretanto, no conjunto desses especialistas, a tacacazeira ocupa um lugar 
central. Desde o momento em que ela escolhe a mandioca na feira até aquele 
em que ela apresenta uma cuia fumegante à sua freguesia, dizendo “minha 
filha”, é ela que orquestra, quase sempre sozinha, um complexo processo de 
transformação que vai da raiz venenosa ao prato que alimenta (PASCAL, 
VELTHEM, 2009, p. 24, grifo no original).  
 
 

Pode-se compreender que essa iguaria carrega ainda os utensílios e equipamentos que 

manifestam a cultura regional portovelhense, e como tal manifesta os símbolos que dela 

fazem parte. Neste caso, na venda do produto, as tacacazeiras com suas barracas, quiosques e 

carrinhos espalhados pela cidade são parte da paisagem urbana, acompanhando o ritmo de 

desenvolvimento histórico e econômico local. 

Ao perguntar para as mulheres “como foi a relação das famílias delas com o tacacá”, 

as respostas foram: 

 

- O tacacá representa um alimento para a família, pois é feito aparece toda a 
família para tomar (S 1); 

-  

- No começo meu marido não gostou muito, me deu até um bronca. Mas 
insisti na ideia e com o tempo ele acabou aceitando. Pois arranjei alguém 
para ficar com meus filhos. Mas ele colocou uma condição: para que eu 
tivesse hora para sair (as 16:00hs ) e hora para chegar em casa (às 19:00 hs) 
(S 3); 

 

- Nós tínhamos um restaurante. Nos trabalhávamos juntas de manhã no 
restaurante e a tarde ia vender tacacá em frente ao ginásio Claudio Coutinho. 
Quando me separei do meu marido, continuei no tacacá e ela parou, pois já 
era de idade (S 4); 
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 Observa-se pelas falas das mulheres que as mesmas retratam que o aprendizado e o 

gosto de fazer o tacacá se manifestam com base familiar. Evidencia-se assim, que os retratos 

de cada depoimento demonstram existir um processo cultural em ter o prazer de preparar um 

alimento que sai da casa para a rua. Neste aspecto, Bitter e Bitar (2012, p. 224) afirmam: 

 

As mulheres que o preparam e comercializam tiram desse ofício o sustento 
ou o complemento da renda familiar. As tacacazeiras são encontradas em 
bairros nobres e populares, em pontos turísticos, nas proximidades dos 
mercados, nas praças, largos e em certas esquinas. Em torno das barracas, 
quiosques, carrinhos e restaurantes caseiros juntam-se pessoas de diversos 
extratos sociais, quando se reafirmam relações sociais e vínculos afetivos, 
ainda que se verifique também alguma segmentação da clientela distribuída 
pelos diversos pontos de venda, que oferecem o produto a preços variados. 

 

O alimento torna-se um patrimônio cultural evidenciado pela identidade de um povo, e 

se verifica pelo saber fazer em transformar um produto a partir dos recursos representados por 

meio de alimentos cozidos e preparados com utensílios e equipamentos. A identidade de uma 

cultura cabocla ocorre com o registro dos motivos que determinam os almoços ligados a 

regionalidade amazônica: 

 

Em âmbito doméstico, os almoços fraternos ocorrem em torno de uma 
tartarugada ou de um banquete acrescido de tacacá, de farinha, de bebidas e 
certamente de açaí, sucos e sorvetes das frutas da terra, verdadeira farra de 
gostos, odores e suspiros de prazer (FRAXE, 2004, p. 186). 

 

 

 A afirmativa é de que as tartarugas podem ser consumidas esporadicamente para a 

sobrevivência humana, desde que se conserve a natureza para que  não se perca o equilíbrio 

ambiental. Assim, os almoços em família representam a identidade de um grupo pelos 

variados alimentos amazônidas, incluindo neles, o tacacá.  

Pascale e Velthem (2009, p. 24) entendem que existe um grande processo de 

transformação da cultura alimentar presente na construção do tacacá, que de tal modo 

evidenciam o exótico e o singular na relação do ser humano com a alimentação: 

 
Exige um longo e complexo processo de transformação a partir das raízes da 
mandioca. O gosto do tucupi varia, ainda, em função das ervas e temperos 
que são acrescentados ao sumo de mandioca em ebulição: alho, pimenta 
(denominadade cheiro, uma variedade pouco ardente de Capsicum 
frutescens) e duas ervas que são utilizadas conjuntamente, formando um 
«casal» inseparável: a chicória (Eryngium foetidum) e a alfavaca, um 
manjericão regional. Para desgosto dos puristas, certas cozinheiras 
acrescentam também urucum (Bixa orellana) para colorir o tucupi. Outro 
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ingrediente indispensável e característico do tacacá é o jambú (Spilanthes 
acmella), cujas folhas são preparadas separadamente e acrescentadas no 
momento de servir. O jambú é célebre por causa da sensação de 
formigamento que ocasiona nos lábios e a leve anestesia da boca que é 
sentida, por alguns, como se fosse “a mordida de um beijo” (grifo no 
original). 
 
 

Neste aspecto, o objetivo de preparar um alimento está pelo seu sabor e pela saúde do 

consumidor em que os alimentos tornam-se os elementos quentes para temperar em 

propriedades nutricionais que evidenciam a cultura alimentar de um povo.  

Em outra pergunta “Como é a preparação do tacacá?”, os mesmos afirmam: 

 
- Era um preparo diferente. Minha avó fazia o tucupi. Ela não usava 
camarão. Ela usava tudo o que estava em cima do fogão a lenha, como por 
exemplo: cabeça de pirarucu, cabeça de peixe, e ficava muito bom. Já a 
minha mãe comprava o tucupi. Sim ela tirava da horta (que tinha em casa) o 
jambú, a alfavaca. Toda a preparação era igual a do Pará, só que em vez do 
camarão ficar boiando, ele ficava todo no fundo da cuia. As pessoas 
tomavam todo o caldo e o camarão era o ultimoe tinha que pegar com o 
palitinho Ela mesma fazia as cuias para colocar o tacacá (S 1); 
 
- O principal ingrediente é o tucupi, pois se você não souber preparar o 
tucupi, você não consegue servi o tacacá. Do mesmo jeito, com os mesmos 
ingredientes que a dona Isaura fazia. Eu mudei somente a forma de servir o 
tacacá. A dona Isaura servia 1º o tucupi depois os outros ingredientes. Eu 
sirvo 1º a goma (S 2); 
 
- Ao meu gosto. Já trago tudo pronto de casa. Apenas deixo aquecendo (na 
estufa) para não esfriar. O tucupi eu preparo em casa a meu gosto (S3); 
 
- Primeiro lava a folha de jambú, cozinho, escorro, depois vem o caldo do 
tucupi coloco chicória, pimenta de cheiro, alho, e camarão. Não vai sal. 
Coloca água pra ferver, depois dissolvo a goma na água fria e depois 
adiciono água quente e fico mexendo até engrossar. Então levo pronta para a 
banca (S4). 
 
 

Observa-se pelas falas que o tucupi torna-se um ingrediente fundamental para o prato, 

sendo que sua qualidade faz a diferença no gosto que são modificando  levemente antes de 

chegar à mesa nobre. Deste modo, ao cozinhar os ingredientes relacionados ao tacacá percebem-se  

técnicas complexas. Assim, o contexto da comida, ou ainda o ato de alimentar-se pode ser 

evidenciado por um ato simbólico caracterizado pelos modos culturais estabelecidos, 

codificados e reconhecidos para se alimentar, e como tais tornam-se os pratos da cozinha das 

quais se devem levar em conta o processo histórico-cultural específico de cada existência. 

Esta constituição faz com que os elementos que constituem o tacacá sejam necessários e 

fundamentais para a sua preparação, como o tucupi.   
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Em relação ao tucupi, foi perguntado como ocorre o preparo do tucupi: 

 
- Para fazer o tucupi original usa-se 3 sacas de mandioca, a Jabuti e a 
Pirarucu, pois esta mistura é que vai dar cor ao verdadeirotucupi.Descasca e 
depois lava. Passa no catitu (tipo uma bola) deixa lá dentro por um 
determinado tempo, depois tira e coloca na caixa, depois passa em um pano 
jogando água e esfregando para separar a água (tucupi) espera 5 horas, a 
goma desce e fica embaixo. Depois de 10 horas o tucupi começa a descolar 
da goma, então tira só o tucupi (água) e coloca em outro recipiente, deixa ele 
subir tudo, depois leva para o fogo, coloca sal e alho. A 1ª fervura você tem 
que ficar mexendo para ele não talhar e nem embolotar. Pois é na 1ª fevura 
que se tira o veneno (S 1 E S 2); 
 
- O tucupi eu tempero a gosto. Tem fornecedores, eu compro tudo (S3); 
 
- Eu compro o tucupi preparado que custa R$ 60,00. A goma ele também 
produz. É pura produzida de modo tradicional. Ele vende a R$ 2,50 o litro. 
No mercado tem, mas não é original (S 3) 
 
- Em relação ao tucupi, hoje muitos compram da localidade de Manicoré, 
mas muitos usam o açafrão para dar cor ao tucupi, e assim o deixa um pouco 
escuro, mas altera o sabor (S4) 
 
 

A preocupação com a compra de produtos advindos da região de Manicoré no 

Amazonas tem encarecido o produto, mesmo assim, existe uma preocupação em fazê-lo de 

modo tradicional. Estas falas representam que os saberes culinários das mulheres são  

importante para o desenvolvimento cumulativo popular, de uma “mão” que é reservada pelos 

conhecimentos que foram adquiridos ao longo dos tempos, devido a experiências que foram 

adquirindo ao longo dos anos. Assim, o tacacá deixa de ser considerado em si mesmo e passa 

a fazer parte de um processo alimentar culinário. 

O preparo do tacacá envolve uma sequência destinada ao desenvolvimento alimentar 

relacionado com as marcas de uma identidade que estão presentes no contexto da realidade 

amazônica, o que se evidencia pelo sistema de um povo, de uma nação, e aqui, mais 

precisamente pela cultura representada por meio de um poder simbólico constituído pelos 

saberes ancestrais na feitura e na comercialização do tacacá. 

Este processo evidencia a afirmação de Bitter e Bitar (2012, p. p. 226): 

 
Do cultivo e aquisição de ingredientes culinários, passando por seu 
demorado preparo até o consumo, o tacacá atravessa e liga diferentes 
domínios da vida social. Em torno do tacacá se articulam diversas atividades 
como a agricultura familiar dos produtos utilizados em seu preparo, o 
comércio desses produtos em feiras e mercados populares e finalmente a sua 
venda pelas tacacazeiras. Nessa extensa cadeia que liga a produção ao 
consumo, o tacacá torna-se parte de um sistema de elementos que se 
relacionam entre si. Nesse sistema a população, a cidade, os marcos 
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edificados, os mercados populares, a natureza, o tempo, o espaço, os 
ingredientes, os saberes ancestrais, etc., não podem mais ser percebidos 
isoladamente. 
 
 

 Deste modo, o tacacá possui um uma grande variação de sabor, pois a mão da 

tacazareira, assim como os ingredientes fazem a diferença. Ao se tornar uma comida de rua, 

ele pertence a uma identidade e estabelece uma ligação direta com costumes culturais próprios 

de cada região, dado aos pertencimentos locais. 

Assim, as tacazeiras de Porto Velho ao produzirem o tacacá transformam os produtos 

da natureza, como a mandioca, o jambu, o camarão em uma comida que opera a passagem do 

natural para o cultural, conforme afirma Bitter e Bitar (2012, p. 224): 

 
Os saberes envolvidos no preparo do tacacá vêm sendo transmitidos entre 
gerações e atualizados segundo particularidades regionais. As tacacazeiras 
de hoje, na maioria, aprenderam o ofício com suas mães e avós ou com 
outras mulheres. Muitas delas migraram de áreas rurais e fizeram do tacacá 
seu meio de trabalho em espaço urbano, pelo qual se fazem conhecidas da 
clientela. Algumas tacacazeiras, entretanto, aprenderam o ofício por conta 
própria, partindo da observação e experimentação continuada.. 
 
 

Dessa forma, com base nos conceitos de Bourdieu (1983), entende-se que a 

alimentação é considerado um capital simbólico que se relaciona em uma busca positiva 

diante dos encontros sociais proporcionados pelos contextos econômicos, culturais, políticos e 

sociais. Assim, neste contexto, entende-se que a diversidade das culturas relacionadas a 

criatividade humana diante dos recursos naturais existentes na interação do homem com a 

cultura e a sociedade são entendidas como um processo da memória e da identidade. 

O tacacá além de representar o sustento e ou o complemento da renda familiar, ainda é um 

alimento natural sem a intervenção artificial industrial produzida pelo ser humano, conforme observa-

se nestas falas:  

 
- A minha mãe começou a fazer o tacacá por necessidade de ganhar dinheiro. 
Ela conversou com meu pai, que iria abrir uma banca. Então ela começou a 
preparar o tacacá com uma diferença do que a sua mãe preparava. Por que 
minha mãe teve 02 filhos e ajudou muito na educação, e também na nossa 
criação (S 1); 
 
- Sim. É meu sustento. Não tinha estudo e também tinha filho pra criar. Sim. 
O tacacá nos ajudou bastante, pois mantivemos nossa vida e nossa cultura 
(S2); 
 
- Ajudou bastante também. Cada um cresceu e estudaram principalmente nos 
estudos dos meus filhos. A ter um padrão de vida melhor. Hoje meus filhos 
estão todos formados. O importante é por meio do tacacá cada um cresceu, 
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pois todos estudaram em Escolas boas de Rondônia. Eu ganhei bem com o 
tacacá. Com a minha renda e a dele dava para sustentar os filhos (S3); 
 
- Eles gostam. Sempre me ajudaram em tudo, em tirar o tucupi, em vender o 
tacacá. Todos foram criados a base do tacacá. Mesmo depois de casados o 
tacacá continua ajudando quando precisam (S 4). 
 
 

Verifica-se que por meio do tacacá muitas mulheres e famílias conseguiram o sustento 

de seus lares, além de que o tacacá tornou-se importante para a vida deles. Sendo, neste 

aspecto, a sustentabilidade econômica para a família, e a garantia de um emprego para a 

manutenção econômica da família. Contudo, nem sempre as pessoas garantem os seus 

espaços de venda:  

 
Hoje falando do tacacá me dá até uma tristeza, por que perdemos uma coisa 
boa que era o Mirante, é como perdesse a identidade da gente. O tacacá é 
minha vida. Eu não sei fazer outra coisa. Estamos aguardando o Mirante ser 
recuperado, e chamarem a gente para entrarmos em acordo, pra continuar 
com a venda do tacacá e outras variedades de comidas da região (S2).  
 
 

As relações da perda de um lugar, ou dos produtos para preparar o tacacá impedem a 

continuidade das vendas, fazendo com que isto seja um problema para o desenvolvimento da 

vida econômica e social, pois “a dimensão social do ato de se alimentar traduz um capital 

simbólico, facilitador da aquisição de capital social e que expõe a posse de capital econômico 

e cultural. O alimento bom ou ruim é determinado, também, socialmente” (MARQUES, 

GUTIERREZ, 2009, p. 103).  

Em outra pergunta, foi questionado ainda, por que as pessoas vêm tomar o tacacá. 

Obteve-se as seguintes repostas:  

 
- Elas saboreiam, as vezes uns acham que falta sal, outros achavam que 
estava apimentado. Aqui o cliente é que pede.  Complementamos ao gosto 
do cliente (S1); 
 
- Eles falam para eu não parar de vender o tacacá, falam que o meu tacacá é 
mais gostoso. Inclusive tenho clientes que todo ano encomendam minhas 
comidas para comemorar o aniversário dele (S2); 
 
- Tem muita gente, pessoas que vem de fora, do sul, americanos. Tem gente 
que experimenta a 1ª vez e gosta (S3); 
 
- Eles gostam. Vejo satisfação ao virem aqui tomar o tacacá. Minha clientela 
é boa (S4). 

 

 O gosto do alimento representa também o gosto pela vida, o gosto em consumir os 

alimentos daqueles que vivem aqui ou que vem de fora. Deste modo, as pessoas consomem o 
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tacacá porque gostam e porque buscam uma satisfação em se alimentar e nutrir-se com um 

alimento que é bom e benéfico ao organismo. Na fala de uma das entrevistadas fica claro o 

sentimento de festejar o aniversário com o tacacá. O que representa a ideia de manter sempre 

a tradição dos costumes desta cultura indígena. 

 O tacacá se torna importante na vida de um ser humano, das trabalhadoras, como 

afirma uma das entrevistadas: “Hoje sou conhecida na região. Quando saio e encontro com as 

pessoas (clientes) eles me param e fazem bons elogios. Eles gostam e sentem falta das nossas 

comidas, principalmente do tacacá” (S 2). Neste caso, a valorização da trabalhadora como 

tacacazeira caracteriza-se pelo sistema simbólico e cultural impresso na identidade para a 

produção do tacacá formada por um conjunto das influências históricas e ambientais e 

regionais. 

 Em suma, a cultura alimentar do tacacá se torna a identidade da cultura amazônica  

que se constitui no conjunto do patrimônio estabelecido pela herança cultural brasileira que 

pode ser analisada pelo ponto de vista de uma combinação alimentar que está presente na fala 

dos depoimentos desta pesquisa:  

 
- Cada um tem seus segredos, suas formulas. Nenhum é igual ao do outro. 
Eu uso os mesmos ingredientes da minha mãe, sigo a tradição da família (S 
1). 
 
- O tacacá é um empreendimento familiar, Um conhecimento passado de 
mãe para filha e assim por diante, pois todos nós crescemos vendo o preparo 
e a venda (S3). 
 
 

 Estes depoimentos representam que o tacacá tornou-se um empreendimento familiar. 

No entendimento de Cascudo (1983), o alimento sacia a fome. É uma experiência física da 

subsistência, já a comida, identificada com paladar consiste em um processo que está 

determinado pelas normas e regras que se constituem em um poder simbólico que ocupa uma 

função primordial na constituição cultural relacionado ao alimento desde a preparação, a 

apresentação e consumo. O paladar evidencia as identidades coletivas que representam o 

desenvolvimento de um grupo, assim, os saberes envolvidos no preparo de um tacacá são, em 

parte, compartilhados por ambas, em que o tacacá representa a culinária regional e se constitui 

como um papel social muito marcado.  

Dessa forma, o tacacá se destaca por organizar a vida das tacacazeiras, estruturando-a 

e envolvendo os processos privados e públicos, como as questões pessoais que representam a 

vida das pessoas que dela dependem. Elas constituem um ofício que por meio de uma íntima 
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relação com o espaço público e sua clientela, transformam o significado de vender em uma 

verdadeira profissão que as tornam felizes: “Eu diria que gosto de trabalhar. Eu adoro isso 

aqui. Eu sou apaixonada pelo que faço. Tudo o que você faz com amor e carinho, você faz 

bem feito e melhor e além de tudo é divertido.” (S 3). 

Esta fala representa a garantia e o envolvimento dos saberes tradicionais que se 

evidenciam na prática com o trabalho e ao mesmo tempo na realização da vida pessoal e 

social de mulheres e homens que vivem do tacacá. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O tacacá representa uma cultura alimentar que mantem as tradições de uma 

comunidade, evidentemente de pessoas que vivem ao redor desta cultura alimentar.  

Pode-se perceber nesta pesquisa que a diversidade cultural aliada à criatividade dos 

entrevistados se expressa pelas diferentes formas de utilização dos recursos naturais que 

evidenciam as formas de interagir com o outro e no meio em que vivem. Deste modo, os 

sistemas alimentares que estão presentes na cultura amazônica se evidenciam cada vez mais 

com a memória em sua estrita relação com a cultura, sendo esta a do tacacá, enquanto 

identidade de um povo amazônida que vê nele as suas raízes alimentares para o gosto, o 

paladar e sua sobrevivência. 

Seria difícil pensar que isto poderia ser diferente, ou seja, produzir tacacá para 

comercializar em grande escala, pois isto não é possível porque nele estão presentes os 

elementos culturais de um povo, de uma nação que incorpora em si e no outro a dimensão da 

vida, da estética, do belo em comer e desejar ali permanecer com um gosto que é lhe é 

próprio. Deste modo, a valorização do tacacá é o símbolo de um valor da bio e a 

sociodiversidade, sendo esta entendida como a memória e a sua identidade capaz de 

representar os bens culturais e materiais em que o componente principal está nele contido, ou 

seja, a mandioca.  

Esta análise ficou evidenciada quando foi descrita a mandioca enquanto elemento que 

se torna incorporado na alimentação do povo amazônida, caboclo, que está conectado com as 

suas raízes, sua vida e seus hábitos do cotidiano. Ao incorporar este alimento, as mulheres 

souberam criar uma iguaria, denominada de tacacá, e como tal levam esta cultura como forma 

de sobrevivência e de manter a vida com uma forma construtiva, mantendo as raízes culturais. 

 As falas das entrevistadas evidenciam os aspectos culturais e sociais nos quais se 

podem perceber a tradição dos elementos que são constituídos social e simbolicamente 

retratados  no cotidiano, como a sua feitura com os subprodutos da mandioca, entre os quais o 

tucupi e a goma, além de camarão seco, jambu e os diversos temperos. Consequentemente, 

percebeu-se que a dimensão da vida social humana deve incorporar melhor as contradições do 

processo cotidiano sem a presença de hábitos e escolhas alimentares que possam incorporar e 

acomodar os conflitos existentes diante de um bojo biológico, social e cultural na cidade de 

Porto Velho.  
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 Nesta pesquisa também se evidenciou a apropriação dos espaços públicos para a 

comercialização do tacacá, mas mesmo sendo uma questão difícil, eles ainda mantêm uma 

tradição de que o espaço é importante para a manutenção da cultura alimentar amazônica. 

Esta preocupação evidencia os estudos sobre as escolhas e os hábitos alimentares de uma 

região devem ser mais evidenciados no campo da Arqueologia histórica, objeto desta 

pesquisa. 

 Neste contexto, demonstrou-se que as tacacazeiras e suas famílias esperam um maior e 

melhor reconhecimento na sua profissão, pois há nisso um patrimônio cultural imaterial, a 

Constituição de 1988, em seu artigo 216 – que definiu o patrimônio cultural brasileiro como o 

conjunto de bens culturais, de natureza material e imaterial, que se referem à identidade, à 

ação e à memória dos grupos formadores da sociedade  confirmou esse conceito, pois as 

mesmas enfrentam dificuldades para a manutenção da comercialização e venda do seu 

produto.  

 Portanto, o objetivo de demonstrar e compreender como o tacacá se desenvolveu em 

forma de cultura de Porto Velho foi alcançado diante das entrevistas e observações realizadas 

com as mulheres e um homem que produzem o tacacá. Esta lógica cultural está demonstrada 

quando há uma preocupação efetiva e verdadeira em manter as referências culturais dos 

grupos sociais que estão envolvidos.  

 Contudo, é necessário que as medidas para salvaguardar esta comida devam ser 

mantidas pelas políticas públicas, nas escolas e universidades através de conteúdos que 

possam ser ensinados com a finalidade de se preservar as práticas tradicionais das 

tacacazeiras, bem como na valorização de práticas locais e tradicionais relevantes à 

biodiversidade e à diversidade sociocultural. 

Neste aspecto, percebemos que na fala das entrevistadas estão faltando produtos 

essenciais, como o tucupi, e que sem ele não há como fazer o tacacá. É fundamental, ainda 

que se reconheçam e se fortaleçam políticas públicas de inclusão social que beneficiem a 

venda dos produtos de modo que não venha prejudicar o abandono desta cultura devendo ser 

integrado à conservação do meio ambiente e à inclusão social e produtiva de povos, 

comunidades tradicionais e agricultores que desempenham um papel fundamental para a 

conservação do tacacá com respeito a suas especificidades culturais e étnicas.  
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