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RESUMO

 Neste trabalho refletimos sobre o uso social do espaço doméstico e, em particular, 

aquele reservado à preparação de alimentos. A cozinha é um espaço criador de relações 

sociais. Nela as famílias travam relações cotidianas com os vizinhos, num uso coletivo do 

espaço reservado à alimentação. Realizamos a nossa pesquisa empírica na Comunidade 

Mutamba da Caieira, localizada no município de Assu (RN). Para a coleta de dados fizemos 

uso do método etnográfico auxiliado pelo recuso fotográfico. Na discussão, demarcamos na 

casa três tipos de cozinhas: aquela reservada à família, a cozinha do terraço e a cozinha do 

terreiro. São cozinhas que se relacionam entre si com atividades e temporalidades 

diferenciadas. Nas relações travadas no cotidiano, a cozinha impõe-se como espaço social por 

meio das condições que oferece para a produção dos alimentos, a circulação de objetos 

domésticos, a comunicação de saberes em torno da culinária, operando um conjunto de atos 

simbólicos e rituais combinados com técnicas adequadas para a transformação dos alimentos. 

O estudo revela que o fazer doméstico realizado entre parentes e amigos forma teias de 

relações intracomunitárias no uso das três cozinhas. As redes de sociabilidades se atualizam 

num momento singular que costumeiramente acontece na comunidade, o Jogo do Pacará.  

Palavras-chave: cozinha. espaço doméstico. cotidiano. sociabilidade. 



ABSTRACT 

In this work we thought about the social use of the domestic space and, specifically, 

the space destined to the preparation of food. The kitchen is a creative space of social 

relationships. There the families exchange daily interaction with the neighbors, in a collective 

of the space reserved to the making of food. Our empiric research was in the Mutamba da 

Caieira community, located in the county of Assu (RN). The data was collected through the 

etnographic method aided by the photographic resources. In the discussion, we delimitated at 

the house three types of kitchens: one reserved to the family, another kitchen in the terrace 

and yet another kitchen in the yard. They are kitchens that link amongst themselves with 

activities and differentiated temporalities. In the daily social exchange, the kitchen imposes 

itself as a social space through the conditions that it offers for the production of the foods, the 

circulation of domestic objects, the communication of knowledge around the cookery, 

operating a group of symbolic and ritual actions combined with appropriate techniques for the 

transformation of the foods. The study reveals that the domestic chores accomplished amon 

relatives and friends form webs of intracommunitary relationships in the use of the three 

kitchens, and that the social network is updated in a singular moment that usually happens in 

the community, the Game of Pacará. 

Keywords: kitchen. domestic space. dayly routine. sociability. 



RESUMEN 

 En este trabajo, hacemos una reflexión sobre la utilización social del espacio 

doméstico y en particular aquel reservado a la preparación de los alimentos. La cocina és un 

espacio que cría las relaciones sociales, donde las familias viven las relaciones cotidianas con 

sus vecinos, en un uso comunitario del espacio reservado a la alimentación. Nuestra 

investigación en el sitio ha sido realizada en la Comunidad Mutamba da Caieira, en la 

localidad de Assu (RN). Para agrupar los datos, utilizamos el método etnográfico y también la 

fotografía.

 En esta discusión, resaltamos tres clases de cocinas: aquella pertinente a la familia, 

aquella en la terraza e la cocina en el patio. Son espacios que se relacionan entre si con 

actividades y en diferentes tiempos. 

 En las relaciones diarias, la cocina es un espacio social que se ofrece a la producción 

de alimento, a la circulación de los objetos domésticos , a la comunicación de los 

conocimientos  en la culinaria y haciéndose un grupo de actos simbólicos y rituales agregados 

a técnicas  para la conservación de los alimentos.  

Un estudio hecho entre parientes y amigos en el ambiente domestico nos revela que hay una 

red entre las comunidades para el uso de las tres cocinas. 

Las redes sociales se modernizan en un momento sencillo que acostumbradamente sucede en 

la comunidad y se llama el Juego de Pacará. 

Palabras clave: cocinas, espacio doméstico, cotidiano, sociabilidad 
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COZINHA: ESPAÇO DE RELAÇÕES SOCIAIS 

Este trabalho faz uma reflexão sobre a cozinha, não apenas lugar de preparo de 

alimentos, mas, principalmente, um espaço social, onde, e em torno do qual, homens e 

mulheres estabelecem relações cotidianas com os vizinhos, revelando redes de sociabilidade 

intracomunitária em um uso coletivo do espaço doméstico. Diante disso, indagamos: Como é 

constituído o conjunto de relações que acontecem em torno da cozinha? Qual a linguagem da 

cozinha e como ela se apresenta com seus símbolos e cultura material na experiência 

cotidiana das famílias? Nos espaços de preparação de alimentos em Mutamba da Caieira, 

campo da pesquisa, há momentos de intenso fazer doméstico entre a família e os vizinhos? 

Indagações que procuramos afirmações privilegiando a cozinha, não só como um lugar de 

encontros (ou) de interação das técnicas das relações sociais e das representações dentro da 

família nuclear, no fazer doméstico, mas também uma cozinha que se estende pelo entorno (o 

terraço e o terreiro), uma cozinha externa mais social.  

Pensar a cozinha no espaço do comestível discutido por Jean-Pierre Poulain (2006, p. 

245), que a partir da noção de espaço social alimentar analisa um conjunto de regras que faz 

parte da dimensão alimentar tais como: definição social dos alimentos, qualidades simbólicas, 

construção social de identidade alimentar, estruturas tecnológicas e sociais, que vão da 

aquisição dos alimentos até a cozinha, fundamenta nossa reflexão do espaço da cozinha como 

lugar de preparo de alimentos e, principalmente, espaço social onde são construídas relações 

hierárquicas e de reciprocidade onde integrantes das famílias travam relações cotidianas com 

os vizinhos constituindo um lugar de “cruzamento de móveis, [...] um lugar praticado”, como 

diz Michel de Certeau (2002, p.201-202). 

Para a Antropologia todo processo material é socializado e colocado em ação. Nas 

cozinhas tal processo acontece através das trocas de saberes, dos pequenos empréstimos de 

utensílios e produtos. Os favores na troca de um botijão de gás, os encontros para lavagem de 

roupas no terreiro de uma vizinha ou comadre, o compartilhamento de uma cozinha para o 

preparo de comidas ou até no cuidado do lar de uma vizinha quando esta precisa sair para ir 

ao médico ou a cidade. Tais representações refletem condições históricas e econômicas, como 

também valores sociais e culturais. As operações culinárias na cozinha são lugares de 

encontros (ou) de interação das técnicas das relações sociais e das representações.



Através da aquisição dos produtos alimentares, da preparação e distribuição do 

alimento entre as famílias de Mutamba da Caieira (RN) a cozinha se impõe como espaço 

social por meio das condições que ele oferece para a produção dos alimentos, a circulação de 

objetos domésticos entre as famílias, a comunicação de saberes e o prazer de criação de 

receitas para expô-las à mesa, durante festividades e encontro com amigos. O trabalho 

doméstico, principalmente o culinário, exige uma memória de gestos transmitidos pelos mais 

velhos, incorporados de tal forma pelas novas gerações, de modo que pelo aroma, 

consistência das comidas pode-se identificar o tempo de cozimento, temperatura necessária 

para cozinhar ou assar os alimentos, sem que seja preciso regras descritas em receitas 

(GIARD, 2002; ELIAS, 1994). 

A partir dos primeiros contatos com nossos interlocutores as relações sociais reveladas 

no espaço da cozinha da Mutamba da Caieira, seja através das operações culinárias dentro e 

fora de casa, como a transformação da matéria prima em produto consumível utilizando 

técnicas coletivas de aquisição de animais, a escolha dos espaços de cozinha como o terreiro e 

o terraço, as relações sociais estabelecidas de forma cooperativa do fazer doméstico, a reunião 

de amigos no planejamento de festas e reuniões sociais, como piqueniques, pescarias, jogos 

dentre outros, nos proporcionaram a seguinte indagação: É possível compreender a cozinha da 

Mutamba da Caeira como espaço social total?  

Concordamos com a idéia de Poulain (2004), quando elabora em torno das idéias de 

fato social total de Mauss (2003) para a análise do que denomina como espaço social 

alimentar em suas várias dimensões articuladas entre si. 

. A observação das cozinhas da Mutamba da Caieira nos conduz a reflexão sobre a 

transmissão e o conhecimento das técnicas do fazer doméstico que estão ligadas a aspectos da 

sociabilidade estabelecida entre homens e mulheres de comunidades rurais. Os métodos do 

fazer doméstico na comunidade Mutamba da Caieira são transmitidos pelos membros mais 

velhos da família. Pais, tios e avós ensinam constantemente formas de aquisição e preparação 

dos alimentos. O manejo com a cultura material é um saber adquirido e transmitido entre 

parentes ou vizinhos. Os eletrodomésticos, apesar do acesso a eles, são substituídos em alguns 

momentos pelas práticas do fazer doméstico no que diz respeito à forma de raspar um coco, a 

utilização de latas para fazer um ralador de milho ou a reutilização de objetos numa técnica 

rudimentar. 1

1 Em um estudo aprofundado sobre a evolução das técnicas, Leroi-Gourhan (1945, p.110-111), reserva um 
item para a preparação alimentar, considerando nesta categoria “diferentes operações através das quais o 



As trocas de saberes entre as diferentes idades acontecem continuamente; os jovens 

preparam alimentos em objetos tradicionais e da maneira ensinada pelos mais velhos, como 

matar uma galinha puxando-lhe a cabeça (uma modalidade muita antiga de matar a ave) e 

cozinhando em panela de barro, mas introduzem técnicas modernas, incrementando as 

receitas com caldo de galinha em tabletes, por exemplo. Os idosos, por outro lado, também 

assimilam novas formas do fazer com os jovens adaptando-se as variedades de escolhas da 

cultura material em torno da cozinha. Maria Eunice Maciel (2004, p.2) esclarece que “a 

alimentação implicando representações e imaginários envolve escolhas, classificações, 

símbolos que organizam as diversas visões de mundo no tempo e no espaço” numa razão 

prática (SAHLINS, 2003) do fazer doméstico entre famílias intracomunitárias numa relação 

diária, que comumente formam teias de relações comunitárias. 

O primeiro contato com nossos interlocutores da Mutamba da Caieira aconteceu 

quando participei de um piquenique na comunidade que só ocorre quando a lagoa está 

propícia a uma boa pescaria. A cozinha sai da rotina familiar e se desloca para o outro lado da 

lagoa de canoa, levando utensílios, condimentos e comidas para o espaço aberto; lá, mulheres 

preparam o peixe característico da região como tilápia, tucunaré, curimatã e outros, tratam e 

temperam com coentro, cebolinha, nata de leite e etc, em panelas grandes de alumínio; 

cozinham em fogo feito entre as pedras, com lenha da vegetação local trazidas pelos homens e 

executam as receitas aprendidas com suas mães e avós. Nesse dia fizeram um pirão de peixe.2

O piquenique é um momento em que a refeição é partilhada entre parentes e amigos. 

Os trabalhos da cozinha deixam de ser exclusivamente femininos e são executados por todo o 

grupo. Enquanto o peixe cozinha, as crianças tomam banho, brincam e pulam das canoas. As 

pequenas, ou as que ficam cansadas de pular ou nadar deitam nas redes armadas nas árvores 

de carnaúba, enquanto esperam o prato ficar pronto. É um momento onde homens e mulheres 

sentam a beira da lagoa e ao redor do fogo “proseando”, recordando dos “causos” de quando 

eram crianças na casa de seus pais. Os relatos contêm sempre fragmentos importantes 

relativos ao meio ambiente da época, das técnicas usadas pelos pais ou avós para pegar os 

peixes nas lagoas e no Rio Piranhas, de como faziam o fogo, cultivavam as plantas, cuidavam 

das crianças que se banhavam na água, e como se relacionavam com a natureza, experiência 

adquirida durantes anos no convivo com o meio. 

Para alguns o piquenique é um momento de descontração.

produto alimentar adquirido se torna consumível, ou seja, a cadeia técnica que separa a espiga ceifada do 
pão, a caça abatida do assado”.
2 Peixe cozido com cebola, tomate, cebolinha, sal e nata de leite. 



Participar daquele piquenique proporcionou-me um reencontro com duas mulheres 

que moram na comunidade e que eram minhas colegas de estudo. Hoje são cunhadas de 

minha irmã. Julgo esses fatos suficientes para facilitar a minha aproximação com o grupo e 

para dar continuidade a um estudo desenvolvido anteriormente. As primeiras reflexões sobre a 

cozinha situada em comunidades rurais tiveram origem quando participava da pesquisa 

Itinerários Antropológicos para a Pesquisa Visual3, cujo objetivo principal era analisar o uso 

da fotografia na observação etnográfica. Observei as relações de cozinhas estabelecidas entre 

habitantes de comunidades rurais e percebi que alguns estudos sobre o tema enfatizavam os 

aspectos culinários e poucos, no entanto, demarcavam os espaços físicos e temporais do fazer 

doméstico da cozinha, sua função social no espaço alimentar determinante de relações que 

interligam a um fazer doméstico coletivo entre as famílias no meio rural, marco aqui o 

estudos de Marques, Menasche e Genessini (2007, p.156) entendendo as doações e trocas de 

alimentos como constitutivas de sociabilidade em comunidades rurais. 

O reencontro com as antigas colegas introduzidas na família de minha irmã facilitou 

minha inserção no campo. Portanto, foi a concepção de parentesco, mesmo que de forma 

inconsciente, que favoreceu o estreitamento com a comunidade. Ter nascido na região 

proporcionou também a aproximação; reconheço-me como nativa e guardo na memória 

lembranças inesquecíveis de uma infância feliz. Originária de uma composição familiar 

extensa, ainda trago comigo a experiência da migração, esperançosa por melhores 

oportunidades. O corpo se deslocou, mas o coração continua “encravado como uma estaca” 

no “meu” lugar até hoje. Esse foi o propósito de procurar uma comunidade com a qual 

possuísse um laço de pertencimento que facilitasse a aproximação das famílias do lugar, de 

modo que elas permitissem e possibilitassem minha entrada em suas casas. Sem essa 

aproximação, como estudar as suas cozinhas? Essa introdução deveria acontecer com cautela, 

por se tratar de um espaço de intimidade familiar. Para Bachelard (1978, 199:200), é como 

“[…], evidentemente, um ser privilegiado […]”, como “[…] nosso canto do mundo […], 

nosso primeiro universo”. É nesse universo onde vive a família, que homens e mulheres se 

relacionam, assumindo diferentes papéis de pais, mães, filhos e assim por diante. 

 Nele são compreendidas as relações (de poder) entre os sexos e as suas 

particularidades. As mulheres apresentam o seu conhecimento das práticas culinárias e do 

3 Em 2003, sob a orientação da professora Anita Queiroz Monteiro, o grupo pesquisou habitações rurais no 
Rio Grande do Norte. Naquele momento, como campo de atuação, foi escolhida a comunidade de Japi, 
situada no município de Santa Cruz (RN). O projeto de estudo foi subdividido em subprojetos, cada 
membro se responsabilizando por um deles; a minha atenção compreendeu o espaço da cozinha 



manejo com certos utensílios, situado no mais elementar da vida cotidiana, suscitando 

memórias de antepassados no preparo de alimentos como relatados acima. Portanto, entrar na 

casa e, em especial, na cozinha, é entrar na intimidade da família.  

A relevância do aspecto social do parentesco foi muito importante para minha inserção 

na comunidade rural de Mutamba da Caieira, considerando que a aceitação do pesquisador 

passa pela compreensão das teias de relações que ele expõe através de certo pertencimento 

para tornar-se familiar. Durante a pesquisa, precisei explicar meus laços de parentesco para 

conquistar reconhecimento e assim poder analisar as relações de cozinha na comunidade. Essa 

interação favoreceu a constituição de uma relação dialógica entre mim, pesquisadora, e os 

moradores daquela localidade. Penso que a interação com os interlocutores é, sobretudo, 

“produção de significados sociais em torno da realidade a ser investigada”. Cardoso de 

Oliveira (1998, p. 24). 

 Na comunidade de Mutamba da Caieira, apesar de todas as transformações que 

afetam a maioria dos arranjos domésticos no presente, a predominância é da família triádica 

(DUARTE, 1995) e de relações de parentesco por consangüinidade. A problemática do 

sangue/família é estudo de alguns Antropólogos numa dimensão de que nós somos o sangue 

de nossa família, uma substância que vai diluindo, mas que somos amarrados a ele e aos laços 

da nossa identidade familiar (STRATHERN,1992; SCHINAID, 1968; LUNA, 2001). Daí a 

relevância do parentesco para o entendimento das sociedades onde através do qual é um 

instrumento possível analisar questões como evolução humana, organização social, relações 

da vida social e outras problemáticas do mundo contemporâneo. 

 Nos estudos do espaço alimentar na comunidade a relação de parentesco auxiliou de 

forma expressiva na aceitação do registro fotográfico no espaço da cozinha que fluiu com 

liberdade para o registro da cultura material e dos espaços nos ângulos passíveis de imagens. 

As famílias, após saber sobre os meus vínculos de parentesco passaram a indicar as possíveis 

casas de parentes e amigos para a pesquisa. 

A compreensão teórica de sociabilidade no texto etnográfico segue a linha de 

Simmel (2006), Cecília McCallum (1975), assim como de família e parentesco abstraído por 

Lévi-Strauss (1975), Foucault (1979), Duarte (1995) e Estrathern (1991). Acompanhamos a 

linha de pensamento desses autores quando enfocamos a ocupação do território em comum 

pelas famílias articuladas através dos critérios de parentesco, apropriação e família. 



1.2 A ESCOLHA DO CAMPO EMPÍRICO 

Em visita a familiares que residem no município de Assu (RN) onde fosse possível 

implementar os estudos sobre cozinha fiz, em Outubro de 2005, visitas em algumas 

comunidades em torno da Lagoa do Piató, sem distinção prévia. Mantive contato com 

moradores das comunidades Porto Piató, Olho D’água, Bangüê, Areia Branca situadas nas 

proximidades das Lagoas de Piató e Mutamba e, por último a comunidade Mutamba da 

Caieira, situada na Rodovia RN16. Com o intuito de obter informações sobre o cotidiano 

daqueles grupos e cogitar a possibilidade de desenvolver uma pesquisa na região sobre o fazer 

doméstico nas cozinhas rurais, escolhi essa área por ser parte do município onde nasci e morei 

por alguns anos, convivendo com pessoas que ainda hoje lá residem. Com elas compartilhei 

os primeiros aprendizados da minha iniciação educacional formal e informal. Vivi uma 

experiência de cozinha semelhante a da comunidade por mim escolhida para esta pesquisa 

quando morei no sítio Santo Antonio, no Vale do Assu (RN). Possuo certo conhecimento da 

região, o que me desafia a “um estranhamento em casa” (PEIRANO, 2006), ao enfrentar o 

trabalho etnográfico proposto. 

 1.3 FOTOGRAFIAS ETNOGRÁFICAS 

Na tentativa de explorar adequadamente o campo e o objeto da pesquisa, o método 

etnográfico auxiliado pelo recurso fotográfico se apresentou de forma mais adequada, 

entendendo que o uso da fotografia pode se inserir na narrativa etnográfica como um 

instrumento catalisador (GODOLPHIM, 1995) de tempo, espaço e dados que compõem a 

realidade das cozinhas, captando informações da vida social do grupo que foge ao olho do 

pesquisador. Portanto, as imagens fixas congelando o tempo em si, oferecem a possibilidade 

de interpretações da realidade estudada, auxiliando o texto etnográfico a uma narrativa mais 

possível do real. Para Luciano Bittencour (1994, p.232): 

Fotografias retratam a história visual de uma sociedade, documentam 
situações, importantes, estilos de vida, gestos, atores sociais e rituais, e 
aprofundam a compreensão de estilos artísticos. A interpretação de 



fotografias contribui para compreensão da cultura material que foi 
transformada ou mantida com o passar do tempo. 

No caso das relações de cozinha de Mutamba da Caieira, o uso das imagens fixas 

favoreceu o registro de situações de ordem organizacional e estética da cultura material nos 

espaços de cozinha, que no plano lingüístico (NOVAES, 1996) não foi imediatamente 

informado pelos interlocutores. A fotografia ofereceu suporte à narrativa etnográfica do fazer 

doméstico nos espaços da cozinha e do entorno. O propósito do uso da fotografia na pesquisa 

segue a compreensão de que:  

O emprego da fotografia como recurso de pesquisa vai se estabelecer ao 

nível da descrição e da narrativa de aspectos visualizáveis, como a descrição 

é feita em termos de alguns parâmetros ou linhas que determinam a ordem e 

a estrutura do conteúdo, fornecendo comentário analítico de  fatos sociais 

contidos, ela e a fotografia são fase iniciais e parciais do processo de 

pesquisa. (MIRIAM LEITE, 2001, p.27). 

A utilização do método etnográfico aliado ao uso da fotografia, facilitando no 

processo analítico e permitiu que a pesquisa fosse realizada com mais fluidez, tendo em vista 

a aceitação da pesquisadora no espaço da cozinha. Já tinha a confiança do grupo doméstico e, 

sobretudo, das mulheres onde suas práticas culinárias mais elementares da vida cotidiana 

aconteciam nas cozinhas. O consentimento para atuar nesse espaço foi adquirido por meio de 

várias visitas a casa das famílias e, quando surgia oportunidade, direcionava os assuntos 

relatados nesses momentos para o espaço em estudo. A coleta de registros fotográficos só se 

deu quando a aproximação entre as mulheres e a pesquisadora chegou a certo grau de 

intimidade nos espaços das cozinhas. 

Outro meio usado foi falar sobre mim. Quando eu chegava para a pesquisa e as 

mulheres me recebiam com um pouco de reserva, explicava que fazia em minha cozinha 

quase tudo o que elas faziam nas delas. Sentiam-se mais à vontade, dando-me permissão para 

compartilhar dos afazeres domésticos com elas. Utilizei essa oportunidade como uma 

estratégia metodológica para a observação participante, pois fui introduzida no grupo, de certa 



forma, como uma igual, e não uma estranha em “seu” ambiente. A partir desse momento as 

entrevistas fluíram com total liberdade, o que favoreceu incluir as vozes das pessoas no texto, 

principalmente as vozes femininas, de como elas organizavam seus trabalhos, como viviam e 

o que sentiam no cumprimento de suas tarefas domésticas. Ouvir as reflexões sobre o fazer 

doméstico no espaço da cozinha foi um meio de conhecer a linguagem e sentimentos daquelas 

mulheres.

 A pesquisa começou no início de Maio de 2007. No primeiro momento escolhi um 

universo de 14 casas, algumas indicadas por pessoas que eu conversava e que conheciam as 

casas. Outras pessoas eu escolhi conforme os contatos de redes de sociabilidades e parentesco. 

A aproximação nas cozinhas se fez por um processo de construção de amizades com a família 

indicada pelos parentes. 

Após visitar 14 residências percebi que poderia ter selecionado um número menor de 

cozinhas e informantes, tendo em vista o pouco tempo que me reservava para uma observação 

mais precisa; portanto tive que fazer escolhas, reduzindo minha observação para 7 cozinhas, 

de onde selecionei informantes da comunidade, documentei fotograficamente a cultura 

material, seus espaços, temporalidades e fiz entrevistas semi-dirigidas.  

Primeiro, programei uma estadia na comunidade para a observação etnográfica de 

quatro dias por semana, numa escala de quinta a domingo, durante oito semanas consecutivas, 

mas, devido as peculiaridades do espaço, voltei de acordo com a necessidade de observação 

por mais vezes do que o planejado. O tempo para a pesquisa bibliográfica foi um processo 

continuo durante todo o decorrer da pesquisa, inclusive nos mapas da prefeitura de Assu, 

CAERN (Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte), IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) e na biblioteca da UERN (Universidade Estadual do Rio 

Grande do Norte), para melhor contextualização de Mutamba da Caieira no Rio Grande do 

Norte e depois fazer a descrição mais próxima do real. 

 Comecei a observação participante visitando as pessoas que já me conheciam e, 

através delas, visitando outras casas onde falava sobre meu projeto buscando ser aceita como 

pesquisadora das cozinhas da comunidade, para assim explorar melhor o objeto de estudo.

As cunhadas de minha irmã e algumas amigas dela que já tinham estado comigo no 

piquenique na Lagoa da Mutamba, colaboraram com mais facilidade. O fator parentesco foi 

de fundamental importância para escolher a forma de explorar o objeto em um universo 

determinado de cozinhas; ser cunhada de um irmão de duas mulheres e ele fazer parte de uma 



rede de parentes da comunidade, ter nascido na região, não foi suficiente, mas sim fazer parte 

de um código social de pertencimento.  

1.4 MUTAMBA DA CAIEIRA: LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

Mutamba da Caieira4 é designação dada pelos habitantes, porque, contam os mais 

velhos, existiam muitas mutambeiras e algumas caieiras5. O distrito fica a cerca de 12 km do 

lado norte de Assu, firmado em uma área de solo pedregoso. Para chegar à comunidade 

saindo de Assu existem várias alternativas de transporte disponíveis em diferentes horários, 

entre as 6h e 22h, que pode ser táxi, moto-táxi ou ônibus, que se deslocam para a cidade de 

Carnaubais; carros de aluguel, tipo alternativo, fazem a linha para as comunidades próximas, 

havendo ainda a opção de caronas nos carros das empresas hortifrutigranjeiras ou das firmas 

que trabalham para a Petrobrás. Apenas os ônibus da empresa que faz a linha da cidade de 

Assu para Carnaubais funcionam em horários programados.  

Os mapas a seguir são do estado do Rio Grande do Norte, do município de Assu, 

apontando a localização distrital de Mutamba da Caieira. 

4 Mutamba é uma árvore da família das Guazema ulmifolia, de porte regular, folhas oblongas e pequenas 
flores brancas, de seu fruto extrai-se um óleo que é usado na fabricação de cosmético. Caieira é um forno 
em que se calcina o cal através de um processo de aquecimento da pedra calcária.  
5 Ainda hoje funciona uma Caieira 



Mapa do Estado do Rio grande do Norte 
Fonte: SEPLAN/RN (Secretaria de Planejamento do Estado do Rio Grande do Norte) 

   
Mapa do Município de Assu. 
Fonte: Secretaria de Obras do Município de Assu – Administração: Francisco Belo. 



2 AS MUDANÇAS 

Uma casa tem muita vez as suas relíquias, lembranças de um dia ou de 
outro, da tristeza que passou, da felicidade que se perdeu. Supõe que o dono 
pense em as arejar e expor para teu e meu desenfado. Machado de Assis 
(1997).   

 Sentimentos semelhantes são expressos pelos moradores da comunidade quando 

migraram dos seus antigos sítios. A categoria sítio aqui é usada na mesma lógica de Heredia, 

que define a pequena produção em oposição à fazenda, engenho e granja onde pequenos 

produtores utilizam a categoria sítio para delimitar a extensão total englobada por cada uma 

das famílias produtoras, incluindo nessa denominação a casa e a parcela de terra que se dispõe 

para o cultivo e o roçado. Os moradores viviam em pequenos sítios antes de se deslocarem 

para as proximidades da rodovia RN16, na metade da década de 70, época da implantação do 

Projeto Baixo-Açu6. O projeto inicialmente foi divulgado pelo Departamento Nacional de 

Obras Contra Secas - DNOCS e tinha o objetivo de assentar famílias em terrenos irrigados 

para que cultivassem suas terras com modernas tecnologias e apoio técnico do governo e 

apoio financeiro dos bancos do Brasil e do Nordeste. O Projeto tinha plano de viabilizar a 

implantação na região do Baixo-Açu uma agricultura de mercado com nível de produtividade 

para exportação em base empresarial. A construção da Barragem Armando Ribeiro 

Gonçalves, entre os anos 1979-92, estava planejada e foi uma das primeiras etapas do projeto. 

 A região do Baixo-Açu está localizada ao nordeste do Rio Açu, que nasce nos limites 

do estado da Paraíba com o estado do Ceará, no município de Conceição do Piancó, 

recebendo a designação de Rio Piancó na sua nascente. Abaixo da cidade de Pombal/CE, 

segue seu curso com o nome Piranhas, penetrando no território do Rio Grande do Norte, 

passando pelo Seridó potiguar até uma localidade de nome Estreito que fica nas proximidades 

da Serra de Santana /RN. A partir daí prossegue com o nome de Rio Açu até desaguar no 

Oceano Atlântico. 

 A barragem foi construída para dar suporte a esse projeto dentro do programa 

plurianual de irrigação que incluiu 36 projetos do DNOCS localizados no Polígono das Secas, 

(no nordeste brasileiro), havendo prioridade de verbas para os projetos situados em vales 

6 Baixo-Açu, forma gráfica escrita no Projeto e também do nome da cidade antes da reforma ortográfica.



úmidos (VALENCIO. 1995, SHIVA. 2003 apud, ALBANO,2005). No Rio Grande do Norte, 

foram incluídos os vales do Açu e Apodi. O objetivo do Projeto de assentar famílias 

desapropriadas da área de construção da barragem em um perímetro irrigado, abrangente aos 

agricultores da região, não foi concretizado. Os estudos de Norma Valêncio sobre os impactos 

sócio-econômicos do Projeto Baixo Açu, mostra que a decisão do DNOCS em implantar esse 

projeto, modificou o modo de vida das pessoas daquele lugar:

O processo desapropriatório no campo atingiu 3.955 famílias, perfazendo um 
total de 20.250 pessoas. Dessas famílias, 67,28% moravam e trabalhavam em 
estabelecimento entre 5 e 15 hectares e  jamais recompuseram seu padrão de 
vida. [...] Os assentamentos rurais criados pelo o Estado para essa finalidade 
estavam em terras altas, solos rasos sobre cascalho, não aráveis e com 
contração de sais e não alcançáveis pela irrigação.(VALÊNIO,1995,p.192). 

Em seus estudos Cleydson Albano (2005, p.107-117),  discorrendo com outros estudos

mostra sobre essa área constata que o Projeto Baixa-Açu:

Se deu num contexto de políticas públicas que são direcionadas para 
viabilizar a Revolução Verde e a modernização da agricultura no nordeste 
[...]. Com o início da construção da barragem começa o processo de 
modernização da agricultura no município de Ipanguaçu (RN), trazendo para 
o estado diversas agroindústrias, que provocou um processo de 
reorganização produtiva do território onde o processo de produção agrícola 
de Ipanguassu vai ser rearranjado.  Vai ocorrer no período de 1979 a 1986, 
uma transição entre a produção de alimentos e a fruticultura irrigada, com a 
redução da área improdutiva e o aumento do emprego do insumo (120%) e 
da força de trabalho (400%). (VALÊNCIO, 1995). 

Inicialmente o objetivo era implantar o “fruto da consolidação de um padrão moderno 

de produção irrigada, instalado na região, a partir da segunda metade dos anos oitenta” 

(SILVA, 1995, p.175) requisitando mão de obra jovem.  Os jovens das localidades no mato7,

perto das lagoas Piató e da Mutamba, onde viviam diversas famílias distribuídas por 

diferentes povoados como: Mutamba, Bangüê, Papaicu, Bunda da Negra, Fogo Apagado, 

Fazenda velha, Curicaca, Juazeiro, Possim e Areia Branca saíram em busca de trabalho nas 

empresas. 

7O mato são as regiões que ficam longe da estrada e que não têm energia elétrica, onde existe boa parte da 
vegetação nativa onde as pessoas  retira lenha para abastecer alguns fogões na comunidade.



É nesse contexto que se dá início ao deslocamento dos moradores dos antigos sítios 

que deram origem a Comunidade Mutamba da Caieira, começado pelos jovens, que estavam 

sendo maciçamente recrutados para o trabalho agrícola nas firmas da região. A expectativa de 

melhoraria de condições de vida promoveu também o deslocamento de toda a família. 

Naquela época já havia energia elétrica na localidade. A falta de condução provocou a 

mudança para perto da estrada onde passavam os carros das firmas, como conta Dona Maria 

Sales (67 anos, 2007), antiga moradora do sítio Papaicu, que as famílias foram acompanhando 

seus filhos e parentes, foram trazendo suas casas e construindo no terreno do DNOCS, onde 

hoje se localiza a Mutamba da Caieira.

Na mudança as casas foram sendo construídas na beira da estrada e se estendendo com 

maior concentração para o lado das lagoas. Segundo os moradores é uma comunidade 

relativamente nova, do início da década de 70, com maior concentração de mudança e fixação 

para as proximidades da estrada a partir dos anos 90. Dona Maria Sales, relata a chegada de 

sua família na comunidade: 

A gente veio pra cá quando surgiu as firmas8. Davi Americano foi a 
primeira firma que empregou a gente. Eu trabalhei lá. Vim porque primeiro 
veio meu irmão, ele colocou um botecozinho na beira da estrada onde as 
pessoas esperavam o transporte pra firmas. Ele já estava aqui, eu vim; 
depois veio meu filho Regis. As pessoas iam fazendo suas casas perto da 
estrada porque o carro da firma passava para pegar os trabalhadores, aí 
fomos ficando aqui. 

Grande parte das moradias da comunidade foi construída a partir de casas demolidas 

de outras localidades, que ainda hoje levantam dolorosas lembranças nos nativos. O 

sentimento causado por essa mudança em alguns moradores, principalmente os mais velhos, 

quando transportaram suas casas para localidade atual é compreendida com Bachelard em 

várias questões interrogativas ao tratar deste espaço como devaneios na Poética da Casa: 

“como aposentos secretos, aposentos desaparecidos se constituem em moradias para um 

passado inesquecível? Onde e como o repouso encontra situações privilegiadas?” 

(BACHELARD 1978, p.196). Muitos relatos desses espaços são descritos pelos moradores 

numa dimensão memorial (CAVIGNAC, 2005) para descrever como era suas antigas casas, o 

8Firma são as  empresas  de hortifrutigranjeiro que se instalaram na região do  Vale do Assu  após a 
construção da Barragem Armano Ribeiro Gonçalves 



que faziam na cozinha, no alpendre, na sala à noite e durante a debulha9 de feijão com os 

vizinhos onde aproveitavam para contar anedotas. Dona Maria Sales relembra: 

Era boazinha minha casinha, pequenininha, mas boazinha. Tempos bons 
vivi também lá, meu pé de umbu dava uma sombra boa, à noite quando 
começava a escurecer as galinhas logo subia nele. Eu morava perto da 
lagoa, plantava, batata, feijão, milho, e outras coisas, melancia. Tinha uma 
coisa que eu gostava muito, era de fazer batata assada, o fogo era no chão 
fora da casa; cavava um buraco, uma vala, fazia um fogo dentro com 
pedaços de todo tipo de pau, quando estava só a brasa, a gente retirava toda 
brasa junto com as cinzas e colocava as batatas, cobria com tudo que tinha 
tirado da vala, as brasas junto com as cinzas, aí ficava esperando uma meia 
hora, quando dava fé, estava o cheiro de batata no ar, então retirava todas as 
batatas, bem assadinha. Eram muito boas. 

   

 Para melhor clareza sobre as relações de cozinha e o modo de vida das famílias, a 

produção do alimento nas vazantes e nas lagoas nas localidades anteriores, no trabalho com a 

terra fui, juntamente com uma antiga moradora da localidade Bunda da Negra, Marluce dos 

Santos e Frank, um jovem nascido na Mutamba da Caieira que costuma caçar com seu tio, 

antigo morador da localidade, nos locais remanescentes de moradia. Eles me situaram nos 

lugares de sítios, narrando fatos guardados na memória. Realizei minhas anotações de campo 

auxiliadas pelo recurso fotográfico com vistas a mapear a posição geográfica e organização 

social naquele período. Registrei as cozinhas antigas e as mudanças provocadas pelos 

deslocamentos que resultaram nas atuais cozinhas da comunidade da Mutamba da Caieira. 

Pude, com essa experiência, sentir a realidade de vida daquelas pessoas, bem como a 

realidade física do local. Tive contato com as alterações climáticas, a vegetação, senti as 

dificuldades de transporte, pois refiz, a pé, (cerca de 2km) o caminho que os antigos 

moradores faziam no seu cotidiano para chegar na rodovia RN16. Presenciei a pesca nas 

lagoas, a adubação e plantação nas vazantes. Pude entender o sentimento de perda e tristeza 

por terem tido que abandonar o local. Vi resquícios das antigas casas, cozinhas, terreiros e 

terraços, restos de utensílios domésticos (fotografia: 3). Vários imbuzeiros demarcando os 

antigos terreiros onde os moradores estabeleciam suas relações sociais permanecem, repletos 

de memórias suscitadas pelos atuais moradores da Mutamba da Caieira. 

9Debulha: retirar o feijão da vagem 



 As imagens permitem uma leitura visual das moradias localizadas em cima do 

serrote ou nos arredores das lagoas, de vazantes e utensílios de cozinha do antes e hoje na 

comunidade e o campo de pastagem que fica totalmente alagado no inverno. 

 Com a mudança para perto da estrada foi necessário alterar o trabalho no trato dos 

animais que antes pastavam soltos nos arredores das lagoas e agora são confinados em 

pequenos cercados ligados aos quintais. A alguns animais foram adicionados valores 

comunitários, como os porcos, alimentados com restos de comidas das cozinhas da 

comunidade, jumentos, cavalos e bois, aonde a referência de pertencimento é tão significativa 

que ao saírem às ruas são identificados pelo nome do proprietário. O rebanho maior é 

deslocado até as vazantes nos antigos pastos que são férteis e têm abundância de água, 

principalmente quando as lagoas enchem durante o inverno.  

 Algumas imagens indicam o lugar onde as pessoas moravam e se distribuíam em 

cima do serrote ou dos arredores da lagoa.

Fotografia 1: imagem do serrote que separa as duas lagoas quando baixa o nível das águas 10

10 Todas as fotografias foram tiradas por mim ( pesquisadora) entre os anos 2006 e 2008. A imagem da 
capa deste trabalho  é uma montagem com duas fotografias, uma sobre a outra: a imagem da boca de uma 



Os integrantes da comunidade da Mutamba da Caieira moravam espalhados por toda 

região do serrote da fotografia 1 que mostra o lugar da lagoa do Piató na parte de baixo,onde 

durante as enchentes as duas lagoas Piató e da Mutamba se encontram deixando o serrote  

ilhado. Era um período de grandes dificuldades. Segundo a senhora Aurineide, os meios de 

comunicação se limitavam aos bilhetes e recados e não havia energia elétrica. A assistência a 

saúde só acontecia na sede do município. No período do inverno o deslocamento se tornava 

mais difícil, pois o acesso só era possível através de canoas devido a grande quantidade de 

água que deixavam a localidade ilhada entre as Lagoas do Piató e da Mutamba. Quando o 

vento mudava no período da tarde, ondas se formavam, dificultando a travessia. 

Era preciso muita coragem para pegar uma canoa e atravessar a lagoa para 
alcançar a estrada que dava acesso ao transporte para a sede do município, 
momento de muito sofrimento. Eu lembro que teve uma vez que foi terrível, 
quando a mãe de meu marido estava doente quase morrendo, ninguém teve 
coragem de atravessar de canoa para o lado de cá com ele e sua mãe. As águas 
eram muito perigosas, o vento naquele dia era muito forte, podia virar a canoa. 
Mas ele vendo sua mãe morrendo foi valente. Despediu-se da gente, pegou sua
mãe doente botou na canoa e atravessou a lagoa para pedir socorro do lado de 
cá. Nunca esqueci.

caieira (a cavidade que sai a fumaça do fogo quando está queimando as pedras para produção do cal) sobre 
a imagem da comunidade. 



Fotografia.2: Casa de tijolo abandonada na década de 80. 

A fotografia 2 mostra uma casa em cima do serrote e ao seu lado direito a Lagoa da 

Mutamba (do lado oposto da lagoa Piató); essa lagoa se estende por toda parte de trás da casa, 

onde ficam as vazantes. Esta casa fica há uns trezentos metros da lagoa descendo por um 

caminho que, em época de chuva, é necessário equilibrar-se entre as árvores porque o solo é 

molhado e escorregadio, provocando atoleiros, difícil acesso de automóvel e ausência de 

eletricidade, motivo também que impulsionou os moradores do local mudaram-se para perto 

estrada. 

 Pelos objetos deixados na cozinha a fotografia 3 apresenta os hábitos alimentares que 

permanecem até hoje na comunidade como a comida feita do milho. Na fotografia 4, um 

homem moendo milho verde. O milho era cultivado no roçado durante o inverno e guardado 

para consumo durante todo ano em sacas feitas de palhas de carnaúbas ou em paiol feitos de 

tijolos. As sacas eram confeccionadas em forma de cubo, o cereal acondicionado com areia e 

inseticida em pó para impedir a proliferação de gorgulhos11; geralmente ficavam em um canto 

11 Gorgulho: pequenos insetos que procriam nos cereais. 



da sala ou de um quarto. O milho era retirado todos os dias, peneirado e depois posto de 

molho em água fervente para amolecer os grãos que depois eram passados no moinho e 

repeneirados para fazer o alimento. 

 Hoje alguns moinhos nos terreiros são usados apenas para moer milho verde durante 

o inverno ou carne; a farinha de cuscuz tão apreciada pelas famílias é comprada nas 

mercearias. 

   
Fotografia 3: moinho encontrado na casa abandonada (fotografia 2) 
Fotografia 4: Seu Manoel, conhecido como Manuca, moendo milho.  

 O moinho de milho como algumas pessoas chamam na região, era um utensílio 

doméstico de grande utilidade na cozinha rural, servia para moer diferentes grãos como trigo, 

café e carne. O milho transformado em pó para fazer o cozimento era o mais usado no feitio 

de cuscuz, canjica e angu12; sempre preparados pela manhã e a noite; o cuscuz ou angu, como 

era chamada a papa da farinha de milho seco, eram as receitas mais usadas. 

 As casas nas antigas localidades dentro do mato eram organizadas afastadas umas 

das outras em aglomerado familiar, conseqüentemente as cozinhas também não eram muito 

próximas e os terreiros demarcavam o espaço entre as casas; mesmo pertencendo a uma 

família e seus descendentes, eram ligados por pequenos caminhos. 

12 Canjica e angu, ver Câmara Cascudo, Dicionário do Folclórico Brasileiro,1972. p 72 e 236, e in Historia 
da Alimentação no Brasil, uma discussão histórica sobre o milho ( 2004,ps.107-112.).



 As casas eram disseminadas no território, nos arredores da lagoa e em cima do 

serrote. As vazantes ficavam nas margens das lagoas. Os pequenos hectares de terras de 

diversos tamanhos habitados pelos antepassados eram adquiridos por sucessão hereditária ou 

por venda; os herdeiros seguiam a mesma lógica do cultivo de lavoura de subsistência de seus 

pais.

O alimento era armazenado para consumo durante o ano e para servir de semente 

para o próximo plantio. Os animais pastavam livres nos arredores dos sítios durante o dia e a 

noite eram transferidos para os cercados. A econômica familiar provinha da venda de animais, 

de ovos de galinhas e do leite que sobrava do consumo. Outra fonte de renda advinha do 

trabalho contratado por dia em sítios nas circunvizinhanças para extração da palha de 

carnaúba; os mais jovens, homens e mulheres, as que tinham com quem deixar seus filhos 

menores iam para o corte do carnaubal. No carnaubal os homens cortavam as palhas e as 

mulheres espalhavam nos estaleiros para secagem.  

As Lagoas do Piató e da Mutamba são, até hoje, fonte de renda de muitas famílias 

que retiram seu sustento, principalmente, através da pesca e do cultivo nas vazantes. As 

famílias que se sustentam exclusivamente da pesca desenvolvem predominantemente suas 

atividades na Lagoa do Piató onde a pescaria dura o ano inteiro. Alguns pescadores 

comercializam sua produção na lagoa, no Porto Piató onde há uma grande concentração de 

pescadores. Poucos levam o pescado para vender na comunidade Mutamba da Caieira; apenas 

os pescadores autônomos que são donos dos seus instrumentos de produção possuem pontos 

de venda e comercializam os peixes durante todo ano obtendo uma fonte de renda. Conceição 

Almeida e Ivani Pereira (2006, p.62, grifos das autoras) em pesquisa realizada nessa 

localidade dão uma definição genérica de pescador: 

À definição genérica de pescador se sobrepõe uma complexa hierarquia de 
funções e atividades do ponto de vista do processo direto de trabalho. Assim, 
os que trabalham diretamente na pesca são segundo se autodefinem: a) 
sujeitos, quando trabalham para o dono da canoa e dos instrumentos de 
pesca, ou b) autônomos, quando possuem aqueles meios de trabalho.Grande 
parte dos pescadores, no entanto, é sujeito ao dono que paga 50% do 
preço/quilo estabelecido, com muita variação, pelos intermediários.  



Aqueles que vivem do cultivo nas vazantes dependem do inverno para plantar os 

grãos de milho, feijão, melão, melancia, jerimum13 e batata doce como produção de 

subsistência, costume que remete ao século XIX nos relatos de viagem descritos por Koster 

(1978) que menciona a existência das vazantes e o cultivo da cana-de-açúcar.  

Fotografia 5: homens no rancho14 na refeição do meio- dia  
Fotografia 6: pescador na lagoa Piató tratando o peixe 

Fotografia 7: Pastagem 

Na fotografia 5 os trabalhadores, acompanhados do proprietário da vazante, almoçam 

a sombra do Juazeiro no descanso do preparo da plantação de solvo15, arroz e batata doce. 

Algumas vazantes são adubadas durante o verão com palhas de carnaúba trituradas. A vazante 

tem um período determinado para o plantio que acontece no período do escoamento das águas 

do inverno. Já a pescaria acontece durante o ano todo, por isso a existência de pontos 

13Jerimum: abóbora  
14 Rancho é a parada para o almaço no lugar que guardam as marmitas que trazem de suas casas, 
geralmente é embaixo de uma árvore frondosa.  
15 Solvo: tipo de cereal cultivado nas vazantes das lagoas, muito parecido com o trigo 



comerciais fixos. A fotografia 6 mostra o modelo de canoa mais usado na pesca. Na pagina 

seguinte um desenho explicativo dos lugares de vazantes e lagoas dos antigos sítios. 

        Desenho 1: localização dos antigos sítios e suas vazantes 

         Fonte: Desenho baseado nas orientações do antigo morador de Bunda da Negra, Benedito dos Santos 



2.1 OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL: COMUNIDADE 

MUTAMBA DA CAIEIRA 

Desenho 2: Comunidade Mutamba da Caieira 



 O local onde se formou a comunidade da Mutamba da Caeira pertence ao Governo 

Federal e foi desapropriado pelo DNOCS para realização do projeto Baixo-Açu. A aquisição 

do território pelos moradores para construção das casas não se deu por critérios definidos 

coletivamente, estes seguiram a lógica do pertencimento e o parentesco foi primordial na 

escolha do lugar da casa; os filhos constroem as casas perto dos pais ou parentes próximos; 

geralmente é o filho homem que faz a casa perto do pai, porque alguns, mesmo depois de 

casados, continuam a trabalhar juntos nos roçados ou nas pescarias. Não houve nenhum tipo 

de apoio dos governos federal e estadual na construção das novas moradias, não existem 

registros de projetos residenciais para aquela localidade.  

 Quando não existe relação de parentesco na comunidade a casa ou terreno pode ser 

adquirido por relação de título de compra e venda, que comumente acontece entre moradores 

da vizinhança que desejem morar na comunidade. Compram um cercado 16 para fazer uma 

casa ou casa pronta de alguém que deixou o lugar.  

No processo inicial da construção das moradias as famílias cercavam um pedaço de 

terra perto dos parentes mais próximos traziam o material que aproveitavam da casa antiga do 

sítio, como também os cercados dos animais para serem refeitos perto da nova casa, nos 

quintais e terreiros. Seu Dagalberto Batista explica como se deu esse processo: 

Algumas famílias derrubaram suas casas e traziam o material atravessando 
a lagoa de canoa. Eu trouxe até de jumento e de carroça para refazer aqui. 
Algumas casas muito velhas ficaram lá no local, não dava pra aproveitar 
porque era muito velha; se agente fosse mexer ela caia quebrava todas as 
telhas. A gente trouxe as criaçãozinha, fomos colocando no quintal e 
cuidando como podia, só não podia ficar mais lá porque não tinha energia, 
tudo era difícil. 

Os animais que viviam no ambiente livre do sítio se alimentando dos capins retirados 

da limpeza17 das vazantes no novo território ficaram sob os cuidados da família, inseridos no 

ambiente doméstico, se alimentando também de restos produzidos na cozinha da comunidade. 

As aves e os porcos são os que mais consomem os restos de comidas.  

16 Cercado são pedaços de terra que o morador demarca perto de sua casa, para obter mais um terreno perto 
para criar animais ou doar a um parente que queira morar, ou por motivo de casamento de filhos ou filha. 
17 Nas vazantes ou nos roçados entre o plantio cresce um tipo de capim que os homens retiram para melhor 
crescimento da plantação e é usado para alimentar os animais. 



Existem aproximadamente 180 casas hoje em Mutamba da Caieira; alguns terrenos 

são compartilhados por duas ou mais famílias; há uma predominância da família triádica, 

tendo também a constituição familiar formada por laços de parentescos abrangendo, além da 

família nuclear, avós, tios, sobrinhos e afilhados. Cada casa tem o seu chefe de família, mas 

os vínculos de descendência permitem que o grupo familiar extenso divida o território com 

duas ou mais moradias separadas pela parte da frente e interligadas pelo entorno, por cerca, 

espaço esse definido neste trabalho como extensão da cozinha, o terreiro. Esses grupos 

domésticos, compreendendo que “todos são parentes”, executam tarefas em cooperação 

econômica e transmissão de saberes domésticos. O que separa o terreno de uma casa das 

outras são cercados que formam ruas ou caminhos. 

Embora os moradores reconheçam na terra o domínio do Estado através do DNOCS, 

as casas são de propriedade privada podendo ser vendidas, trocadas ou negociadas, mesmo 

não tendo o título (a escritura do terreno). O espaço demarcado pelo morador de total acordo é 

analisado por Godoi (1998, p.111) no estudo sobre território como:  

Um sistema de diretos combinados’’ a terra (...) na ausência de direitos 
precisos e definidos do indivíduo sobre o solo, combinando domínio de 
usufruto comum e regras de apropriação individual entendendo-se neste 
caso, apropriação pelas unidades familiares.

 São vários os espaços coletivos da comunidade. Têm duas igrejas (católica e 

protestante), uma quadra de esportes, um campo de futebol, lugares demarcados pelas 

crianças em frente as suas casas para jogar no final da tarde, telefone comunitário e linhas 

telefônicas em algumas casas, pequenas mercearias e dois mercadinhos, bares com mesa de 

sinuca nos alpendres onde os jovens se reúnem para jogar ou olhar quem está jogando; é 

comum ver aglomerados de homens nos fins-de-semana embaixo dos umbuzeiros bebendo 

cachaça com peixe regado a muita conversa. 

  Existe apenas uma escola pública do ensino primário do primeiro ao quinto ano, a 

‘Escola Municipal São Manoel’. Atualmente (2007) estão matriculadas 102 crianças. Os 

estudantes que estão no ensino Fundamental ou ensino Médio se deslocam de ônibus até a 

comunidade vizinha, Nova Esperança, ou para a cidade de Assu, sede do município. 



 A interação social no cotidiano da comunidade é partilhada por crianças, adultos e 

idosos, nos ambientes coletivos e transitórios dos espaços. Freqüentemente grupos de pessoas 

se reúnem nos fins de tardes embaixo de alpendres ou de pequenos bares. Nesses espaços a 

interação é construída e compartilhada por diferentes situações vivenciadas; os 

acontecimentos de ordem prática do dia-a-dia, as anedotas contadas pelos mais velhos a 

jovens e crianças em torno do cotidiano ou de estórias contadas por seus antepassados. Essa 

interação se dá nos terreiros, quintais, nos caminhos da roça, na mata retirando lenha, ou seja, 

pela expressividade de objetivação de cada um num circulo comum da vida em comunidade, 

num pólo continuo, como afirma Berger e Luckmann (1999, p. 52) na ‘Análise da Realidade 

da Vida Cotidiana’: 

A realidade social da vida cotidiana é, portanto apreendida num continuo de 
tipificações, que se vão tornando progressivamente anônimas à medida que 
se distanciam do “aqui e agora” da situação face a face. Em pólo do 
continuo estão aqueles outros com os quais freqüente e intensamente entro 
em ação recíproca em situações face a face, meu “circulo interior”, por 
assim dizer. 

Na Mutamba da Caieira as representações sociais e simbólicas de lugar são 

construídas nos espaços domésticos da alimentação, do lazer, do trabalho realizado fora e 

dentro da comunidade. Todas as pessoas se conhecem direta ou indiretamente nas relações do 

dia-a-dia.



3 O ESPAÇO DOMÉSTICO 

A casa não é apenas o abrigo familiar, mas também “o espaço de socialização e de 

sociabilidade; de religiosidade; de cuidado com a saúde; de reprodução alimentar” (ELLEN 

WOORTMANN, 1991, p.16) que se constrói num processo englobante (DUMONT, 1971) de 

pai, mãe, filhos e filhas. É nesse ambiente em que os primeiros sentimentos humanos como 

intimidade, cooperação, reprodução de habitus e costumes familiares são desenvolvidos, 

construídos e socializados. Bachelard (1978, p. 200), ao elucidar o conceito fenomenológico, 

expõe que “é preciso dizer então como habitamos nosso espaço vital de acordo com todas as 

dialéticas da vida, como nos em enraizamos, dia-a-dia, num canto do mundo”. Esse canto é a 

casa. Ela aconchega quando uma criança é repreendida pelos adultos e acolhe diante do medo. 

A mesma casa que protege também é o lugar das discórdias, dos conflitos familiares, é 

primeira noção de espaço social. 

 A casa é um micro-espaço do mundo, que em seu ambiente geográfico demarca 

comportamentos morais e normas sociais do grupo. Para klaas Woortmann (1982), a casa 

constitui uma categoria central de um domínio cultural, ela é um mapa simbólico de 

representações ideológicas. Segundo ele para entender o significado de casa para um 

determinado grupo deve-se partir das próprias concepções desse grupo sobre seu significado, 

constatando, em estudos antropológicos e sociológicos, que: 

A casa é sempre pensada pelo grupo em questão como a contrapartida 
material da família - e existência de uma família tem como requisito uma 
casa; correlatamente, a casa é o locus de realização do grupo domestico. 
No grupo por mim estudado em Salvador (Woortmann, 1975), a mesma 
palavra – casa -  expressa  tanto a idéia de uma estrutura material como de 
uma organização doméstica e outros estudos tanto em áreas urbanas 
(Heye, 1980) como rurais (Garcia Jr.,1975) revelam que essa estrutura 
material, o prédio,  é,  também, uma estrutura simbólica – um mapa, 
conforme dissemos – daquela organização. A casa é, então, a 
“materialização” da família, o espaço ritual onde seus membros 
interagem; é, também, o locus da produção da força de trabalho de seus 
membros individuais, na medida em que a família é uma estrutura de 
reprodução (Fausto Neto, 1978), e ainda, como coloca Macedo (1979), é 
no seu interior que as famílias constroem o seu mundo próprio e, através  
dele, se relacionam com o mundo externo (KLAAS WOORTMANN, 
1982, p.120). 



             Na casa os compartimentos revelam seus habitantes, expressam uma linguagem visual 

dos movimentos e cotidiano dos moradores.  

            Assim como DaMatta (1997,p 27) no livro “A casa & a Rua” propõe ao leitor indicar 

o caminho do quintal e da cozinha, propomos nos próximos capítulos deste trabalho, indicar o 

caminho da cozinha ao terreiro das casas em Mutamba da Caieira, situando-as no espaço 

territorial com sua tipologia, seus aspectos externos e internos, três lugares de cozinha, o fogo 

como um elemento essencial utilizado em diferentes fogões (a gás, a carvão e a lenha) e os 

demais utilitários domésticos mais usados nos espaços de cozinha. 

 Poucas casas são dispersas. Algumas estão localizadas na beira da estrada, outras 

ficam mais afastadas, umas são construídas defronte a outra, numa lógica de espaço urbano 

formando ruas.  

 Abaixo apresentamos três formas de ocupação do espaço: 

           Fotografia 8: Casas na beira da estrada 



                   Fotografia 9: Casas em frente a outras  

                 Fotografia 10: Casa dispersa



Fotografia 11: Processo de construção de uma casa de taipa 

A maior parte das casas é de taipa, construídas com material característico da 

vegetação local18 e também comprado nas lojas da cidade de Assu. Das plantas de menor 

porte são retiradas as estacas e varas que sustentam o barro nas paredes; os pisos são de tijolos 

ou pedra com cimento, as casas de alvenaria têm pisos diversos (cimento batido, cerâmica, 

tijolo, etc). A construção é feita pelos moradores com ajuda de parentes, muitas vezes em 

regime de mutirão ou também por contratação de mão-de-obra assalariada, essa 

complementada pela forço de trabalho família. 

18 A formação vegetal da região é caracterizada pela Caatinga Hiperxerófila, de caráter mais seco, com 
abundância de cactáceas, plantas de porte mais baixo e espalhadas; entre as espécies destaca-se a jurema-
preta, faveleiro, marmeleiro, mufumbo, facheiro, xique-xique e carnaúba, uma das espécies predominantes. 
Os carnaubais são espalhados. Encontrados em maior quantidade na região de vale, com uma folhagem 
semelhante a da palmeira; seu tronco é o mais utilizado na sustentação das bases das casas 



3.1 OS ASPECTOS DAS CASAS 

 A maioria das construções tem três ou quatro águas, um alpendre, duas portas, uma 

na entrada que se abre para o alpendre e outra na parte de trás, saindo para o terreiro; uma 

janela no quarto também voltada para o alpendre; as demais são na sala ou na cozinha abrindo 

para os lados. Uma sala, dois quartos, uma cozinha e um terraço construído como uma 

extensão da cozinha, que pode ser aberto ou fechado e onde geralmente está localizado o 

fogão a lenha; o banheiro pode ser dentro ou do lado de fora, próximo ao terreiro ou no 

quintal, afastado dos cômodos principais da casa. Algumas ainda não têm sanitário e a higiene 

pessoal ou as necessidades fisiológicas são feitas, “em um cantinho que tenha mato perto da 

casa”; o pinico também é usado e os dejetos jogados no mato. Os moradores explicam que 

pela constituição dura e com abundância de pedregulhos do solo, de difícil escavação, a 

construção de fossas, portanto é dispendiosa para algumas famílias. 

 É comum na região casas de telhados baixos, cujas paredes internas dos quartos não 

vão até o telhado para favorecer a ventilação e a iluminação. O modelo mais comum é a de 

dois quartos, mesmo que a família seja numerosa, ressalvando casas com um quarto dos 

casais jovens que têm um ou dois filhos. Normalmente o casal ocupa um quarto e as filhas 

outro, ficando reservado aos homens como dormitório a cozinha ou a sala onde são 

penduradas as redes.Esses cômodos desempenham duas funções, durante o dia é sala e à noite 

também dormitório, esse principalmente se chegar  parentes próximos e precise  dormir na 

casa.



Desenho 3: Croqui das residências construídas na Mutamba da Caieira. 



3.2 COZINHAS 

      Desenho 4: Croqui exemplo de uma casa com três cozinhas.



Que pena vovó - disse Narizinho- que o tal fogo seja tão 
feroz! Aquêle incêndio de ontem não me sai da cabeça. Quase 
não pude dormir está noite. Como é malvado o fogo!-E no 
entanto, minha filha, a êle devemos benefício sem conta. Tôda 
a nossa civilização procede do fogo. Monteiro Lobato (1973).

Na historia das sociedades humanas o fogo e o modo como essas relações foram 

pensadas19, possibilitou ao fazer das técnicas um fenômeno especificamente humano, 

permitindo a transformação de diversas matérias primas, produzindo mudanças nos hábitos 

culinários, desempenhando um papel cultural testemunhado quer pelos mitos da origem do 

fogo (LÉVI-STRAUSS, 2004), quer pelas religiões. 

 Tais fatos, nos conduzem a fazer uma reflexão sobre a organização do espaço do 

culinário nas comunidades rurais onde, três lugares, predominantemente, são utilizados pelas 

famílias para desenvolver tarefas relacionadas a alimentação, em torno do espaço do 

culinário. Distinguimos aqui a cozinha dentro de casa, a cozinha do terraço e a cozinha do 

terreiro. Entre essas diferentes cozinhas o uso do fogão a lenha no terreiro denuncia uma 

sociabilidade construída numa base familiar que se amplia a toda comunidade através de 

operações simbólicas, rituais de técnicas, de favores e cooperação.

  O fogo está sempre presente nas cozinhas no preparo das três refeições diárias, como 

diz um morador: “Se eu não comer um feijão no almoço ou um cuscuzinho com peixe assado 

no café de manhã e um torradinho de carne à noite é mesmo que não ter comido nada no dia” 

Regis Sobrinho de Macedo (2007). 

 Os tipos de fogo têm uma importância marcante na culinária das cozinhas da 

Mutamba da Caieira. Seja pela habilidade que as mulheres têm de fazê-lo em diferentes tipos 

de fogões, utilizando, para cada um, materiais distintos, seja por fatores econômicos ou 

culturais. Algumas cozinhas possuem os três tipos de fogão - a gás, a carvão e a lenha – que 

se adequam ao estilo da vida familiar. Geralmente o fogão a gás é utilizado no interior da 

casa, o de carvão e o de lenha no terraço ou no terreiro. Os fogões a lenha dizem muito dos 

costumes alimentares de épocas passadas que não foram abandonados ou substituídos pelo 

16 Sobre  fogo podemos observar como Pelis Catherine trabalha as transformações do uso do fogo pelo 
homem durante a evolução história da humanidade -Fogo, in : Enciclopédia Emanueli, vol. 16, Homo- 
domesticação, cultura material, Lisboa, Imprensa Nacional- Casa da moeda,1989. 



fogão a gás, mas reelaborados e incrementados. A lenha ainda é muito usada pelas famílias 

que são de baixa renda, porque é a matéria prima mais barata. A proximidade da mata nativa 

facilita a extração dessa matéria, possibilitando a economia de gás.  

  Observando o cotidiano das cozinhas da Mutamba da podemos compreender o seu 

espaço com as suas singularidades no uso dos fogões a lenha, a carvão e a gás? Essas 

cozinhas se comunicam entre si no modo de organização dos utensílios comuns, de criação 

dos animais domésticos, do cultivo das plantas comestíveis e nos saberes da preparação dos 

alimentos? 

 Seguiremos com a descrição dessas cozinhas utilizando a imagem fixa para 

complementar o texto onde demarcarmos a cultura material, as relações sociais e simbólicas 

travadas no espaço da cozinha dentro da casa, da cozinha do terraço e da cozinha do 

terreiro, entendidos e conceituados em todo nosso trabalho como lugar de cozinha na 

demarcação dos espaços na habitação. No desenho 4 (ex de casa com três cozinhas) 

mostramos os três tipos de cozinha e os objetos que na maioria das casas são encontrados 

nesses espaços. Apesar de existir uma variedade de casas com os espaços citados, 

encontramos casas que não tem a cozinha do terraço. 

3.3 A ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS: AS TRÊS COZINHAS 

3.3.1 A cozinha da casa 

 Em algumas unidades familiares verificamos que a cozinha interna é mais utilizada 

no turno da noite. Durante o dia só é usada se na casa não tiver nenhum tipo de fogão nos 

espaços externos. No entanto, se tiver um fogão no terraço, esse é apenas usado durante o dia. 

No item destinado a descrição do cozimento no terraço, desenvolveremos melhor esse 

assunto. As mulheres têm medo de trabalhar no terraço enquanto os filhos e o marido estão 

assistindo televisão ou conversando no alpendre. Na cozinha interna fica alojada a geladeira, o 

fogão a gás e os “alumínios” (recipientes e panelas) que são colocados numa bateria20, mesa 

20 Bateria: grade de ferro retangular ou vertical com pequenos ganchos para pendurar panelas 



das refeições com cadeiras, o guarda-louça e reservatório para água. Algumas louças da diária 

ficam penduradas nas paredes, dentro da uma bacia ou guardadas no armário. Algumas 

pessoas também guardam na cozinha objetos de trabalho como as redes de pesca e varas com 

anzol. Entre estes e outros objetos, na cozinha de dentro encontramos uma variedade de 

recipientes para guardar água, armazenar alimento e de outras utilidades, que são distribuídos 

nos espaços de acordo com sua funcionalidade.

 Os utensílios utilizados na cozinha são de materiais diversos como plástico, 

alumínio, cerâmica, madeira e vidro, usados para o preparo culinário. Os utensílios de 

diversas formas e texturas modelam, produzem estilos e padrões de organização dos espaços 

compartilhados pelos moradores, de acordo com o poder aquisitivo das famílias. As de poder 

aquisitivo mais elevado desfrutam do uso dos utensílios de cozinha modernos, como batedeira 

de bolo elétrica, fogão a gás (acionado a energia elétrica), armários de aço nas paredes, 

freezer, geladeiras, bebedouro elétrico, dentre outros. As famílias que não podem comprar 

esses utensílios usam da criatividade na elaboração de objetos conforme a necessidade de uso.

 A cozinha interna, em certas ocasiões serve também para marcar uma posição social; 

é o lugar onde as visitas são recebidas; sejam da cidade que não freqüenta assiduamente a 

comunidade, um compadre ou comadre, uma pessoa importante ou alguém da família que 

mora na capital ou em outro lugar. Dona Chiquinha enfatiza o cuidado com as visitas 

importantes: 

A gente usa mais a cozinha dentro de casa às vezes nos domingos ou 
quando chega uma visita, seja uma pessoa importante da família, uma 
amiga que mora fora que a gente não vê há muito tempo, uma comadre. Aí, 
eu coloco a toalha nova na mesa e os pratos melhorzinhos, que não é usado 
no dia-a-dia, aí sirvo o almoço ou o jantar com que tivermos para dar e 
mostrar para aquela pessoa que chega na nossa casa. 

A cozinha interna é preferida à noite para prevenção do mal indesejado: “eu tenho 

medo do malfazejo21, a gente come dentro da cozinha à noite quando fica tudo escuro”.

21 Dona Chiquinha diz que malfazejo é pessoa má que pode aparecer à noite quando mais tarde e está 
escuro ela pode  fazer o mau a quem está fora, no terraço ou terreiro da casa. 



Fotografia 12: Cozinha com fogão a gás. 

A fotografia 12 apresenta, na parede por trás do fogão, um espaço de circulação de ar 

e entrada da claridade para a cozinha; as paredes baixas permitem pendurar os utensílios mais 

utilizados. Objetos estão distribuídos por todos os espaços da cozinha; a mesa no centro, que 

se projeta para as refeições diárias, também é lugar para colocar utensílios depois de lavados. 

As cadeiras, que não aparecem na foto, foram levadas para o terraço ou alpendre onde 

costumam sentar para conversar. Na parede oposta da pia dessa cozinha (fotografia 12) está a 

máquina de costura (fotografia 13), lugar reservado à mulher que faz as roupas de seus 

familiares ou complementa a renda da casa costurando pra fora22.

                                    Fotografia 13: máquina de costura 

22 Costura por encomenda de alguém fora da casa, (quando se é costureira).



3.3.2 A higienização 

            Fotografia 14: Combogol para entrada de ar e claridade 

 Na cozinha da fotografia 14 a pia para limpeza da louça fica próxima a mesa de 

refeições. O conjunto de conchas, garfos e peneiras dispostos em cima da pia facilitam o 

manuseio dos objetos necessários a elaboração das comidas da rotina. A higiene dos objetos 

éz feita pelas mulheres e crianças do sexo feminino. As crianças lavam os itens mais leves, 

compatíveis com sua força e coordenação motora; os adultos, a mãe ou avó, ficam 

responsáveis pelos objetos mais pesados. Os recipientes de água e as panelas de barro são 

limpos pelas mulheres mais experientes que também são responsáveis pelo brilho nos objetos 

de alumínio. Arear os objetos de alumínio com lã de aço ou areia fina é uma atividade 

importante na cozinha, pois estão diretamente relacionados a higiene pessoal.  

 Os objetos são expostos na cozinha em prateleiras compradas nos armazéns da 

cidade do Assu em formato vertical ou horizontal, conforme fotografias 15 e 16 da página 

seguinte. A prateleira é um dos objetos mais usados nas cozinhas das casas da zona rural, seja 

de alvenaria ou de taipa, para guardar utensílios de alumínios como cuscuzeiras, assadeiras de 

bolo em diferentes formatos, caçarolas, frigideiras, chaleira, bule23 e panelas que ficam em 

lugar de destaque, onde possam ser apreciados pelos visitantes. No que se refere a exposição 

dos utensílios percebe-se também ser esta uma forma de mostrar o nível social, pois nas casas 

23 Bule recipiente para colocar o café,hoje em muitas residências foi substituído pela garrafa térmica.



de taipa ou as que não tem fogão a gás, principalmente, a quantidade e variedade dos 

utensílios de alumínio é menor. 

3.3.3 A organização dos utensílios  

                           Fotografia 15.bateria horizontal 

                                        Fotografia 16: bateria vertical



             ,
                 Fotografia 17: recipiente d’água 

 Os recipientes de cerâmica armazenam a água destinada ao cozimento dos alimentos 

e o recipiente de plástico guarda a água de beber (fotografia 17). Os recipientes de plástico 

são depósitos grandes de margarina utilizados como filtro; dispõem um em cima do outro 

fazendo uma pequena incisão na parte de baixo e colocam uma torneira de plástico comprada 

nos estabelecimentos comerciais da cidade de Assu. A cerâmica é adquirida na feira livre ou 

em armazéns da cidade.  

Os copos em cima das tampas dos depósitos de água são de uso coletivo. É um 

hábito de algumas famílias que moravam nos sítios, onde mais de uma pessoa usa o mesmo 

copo para beber água; o copo de asa ou caneca plástica é utilizado para pegar água do 

recipiente, colocar em outro copo para consumo. O copo é usado de forma coletiva desde que 

os membros das famílias saíam para plantar ou colher nos roçados longe de suas casas 

levando água num recipiente de cerâmica ou cabaça utilizando uma caneca de uso comum.  

 Em algumas casas esse costume foi substituído pelo o uso do copo individual, 

fotografia 17, e já se observa mais de um copo em cima das tampas dos potes ou pendurados 

nas paredes.



Fotografia 18: organização dos copos de uso individual e copos de alumínio para os visitantes 

                Fotografia 19: a mesa

A mesa exposta na fotografia 19 é usada para o preparo de alimentos, desde a escolha 

de sementes ao corte de carnes e legumes. Também é utilizada durante os intervalos das 

refeições para colocar louças limpas para secar em bacias e para engomar a roupa. 



,
Fotografia 20: objetos de pescaria e armário                Fotografia 21: armário ou cristaleira  

                                          Fotografia 22: armário de parede 

Na maioria das cozinhas os armários de madeira como os das fotografias 20 e 21 são 

confeccionados na região do Assu por pequenas marcenarias; alguns são expostos na feira 

livre da cidade e são adquiridos para guardar a louça que é usada nos finais de semana ou para 

receber uma visita de outra localidade e com menos intimidade com a casa; também é usado 

para guardar pequenos depósitos de plásticos ou alumínio. Outros armários são improvisados 

como os de caixotes de madeira que ficam pendurados na parede, fotografia 22, para colocar 

pequenos recipientes com temperos secos. 

Os depósitos de plásticos reutilizados na cozinha também são aproveitados para 

armazenar mantimentos, geralmente cereais. No lado esquerdo do armário, fotografia 20, 

objetos de pesca que em algumas casas são guardados na cozinha de dentro da casa



 O fogão a lenha em algumas casas fica na cozinha de dentro como se pode observar 

nas fotografias abaixo.

                                   Fotografia 23: fogão com abertura embaixo da bancada. 

                      Fotografia 24:  fogão a lenha sem abertura embaixo da bancada. 



A fumaça gerada pelo fogão a lenha que não tem uma chaminé, se espalha por todo 

ambiente deixando paredes e telhados muito escuros. As panelas embaixo do fogão revelam o 

modo de organização dos objetos de cerâmica manufaturados pelos louceiros24 que vendem 

panelas na feira de Assu. Por serem frágeis são guardados no espaço embaixo da bancada do 

fogão a fim de ficarem fora do alcance das crianças e dos animais domésticos que transitam 

na cozinha. Ao lado do espaço interno da bancada, lenhas armazenadas. 

 Fotografia 25: fogão (de bancada grande) construído entre as duas paredes da cozinha 

 O fogão a lenha possui uma bancada grande onde são colocados utensílios para 

preparo das comidas, panelas quentes, tábuas de carne e preparo dos pratos das crianças que 

comem sentadas no chão da cozinha.  

24 Louceiro: pessoas que fazem utensílios de barro de utilidade doméstica 



 As toras grandes de lenha ficam na posição vertical escoradas na parede (fotografia 

25), as pequenas são arrumadas horizontalmente, em pilhas e armazenadas embaixo do fogão, 

motivo pelo o qual o espaço é construído. 

 Fotografia 26: jirau para guarda utensílios. 

  Fotografia 27 janela perto do fogão 



 As cozinhas de taipa são ambientes baixos e de paredes escuras. As mulheres usam 

lamparina para fazer o fogo ou auxiliar na procura de objetos nas partes internas dos fogões 

que são escuras, conforme fotografias 25, 26 e 27. A lamparina é um objeto muito útil a 

cozinha e fica sempre ao alcance fácil, geralmente em um jirau perto do fogão, na parte de 

cima, pois a utilização de fósforo para atear fogo é um grande desperdício, tendo em vista a 

dificuldade de acender a madeira. Os objetos que são utilizados diretamente na cozinha 

relacionados a alimentação da família encontram-se nos lugares apropriados à sua utilização.  

Fotografia 28 espaço amplo de cozinha.

3.4 A COZINHA DO TERRAÇO: LUGAR DE HOMENS E DE MULHERES  

A cozinha [de dentro de casa] é das mulheres, o homem tem que respeitar 
que a mulher quando está na cozinha ela está mexendo em comida, coisa 
dela; homem não deve estar no meio das mulheres na cozinha. Se elas estão 
trabalhando pra que o homem entrançando no meio da cozinha? Quando é 
mulher de outra casa que entra tudo bem. O homem só deve entrar na 
cozinha quando a comida está pronta e ela chamar. O trabalho de comida é 
só de mulher. (Sr. Eduardo, 84 anos,antigo morador da Mutamba, 2007). 



 Seu Eduardo demarca o espaço da cozinha dentro de casa e a posição masculina 

nesse espaço, lugar onde o homem só deve entrar para fazer as refeições. Observa-se nesse 

comentário que o espaço doméstico da mulher no que diz respeito ao culinário e sua posição 

de poder (DUMONT,1971) na cozinha estão relacionados ao alimento cozido. O espaço do 

culinário masculino é aquele do abate do animal e a preparação das carnes (fotografia 26) para 

o alimento.   

 Seu Eduardo comenta ainda sobre o motivo pelo qual a cozinha de dentro de casa 

não é muito usada pelas mulheres durante o dia, mas a do terraço e a do terreiro, pois no 

cotidiano as redes de sociabilidades são mais restritas aos grupos familiares (primos, parentes 

mais distantes) e vizinhos. Esse é um momento em que as mulheres, em meio as suas tarefas 

diárias, tomam parte dos acontecimentos na comunidade. Ficam sabendo como estão os 

preparativos de uma festa, quando alguém vai à cidade, quando nasce uma criança, quando 

um bem é adquirido, enfim de todos os acontecimentos sociais:

As mulheres colocaram o fogo aqui fora porque gostam de cozinhar em 
lugar aberto olhando as pessoas passarem na estrada e quando não estão 
fazendo comida, elas estão sempre conversando aqui no terraço com quem 
chega umas com as outras pelos quintais. 

É no terraço onde geralmente são executadas tarefas coletivas entre homens, mulheres 

e crianças, seja da família ou vizinhos. São tarefas que requerem um número maior de 

pessoas, principalmente quando se trata de matar o animal para realização de festas ou em 

épocas de abundância de alimentos da roça ou da pescaria. Neste inciso apontaremos alguns 

terraços com fogões, homens e mulheres executando tarefas, momento de socialização e de 

muita conversa.

Dependendo do horário o terraço fica repleto de pessoas; se for uma casa com a frente 

para o poente o terraço passa a ter a função de alpendre nas tardes quentes, porque fica 

arejado e é onde acontece o encontro familiar e de vizinhos que aproveitam para conversarem 

e tomar café nos intervalos do trabalho. 



                Fotografia 29: homens e mulheres trabalhando no terraço enquanto as crianças observam 

3.4.1 O terraço de Dona Chiquinha

É aqui no terraço onde é feito a comida do dia-a-dia. Entra todo mundo, 
qualquer homem conhecido da vizinhança pode chegar pelos lados da casa e 
se sentar nesse terraço enquanto nós mulheres estamos conversando e 
lavando louças, cozinhando, continuamos fazendo qualquer coisa, qualquer 
trabalho sem nenhuma cerimônia. Estar perto dos homens não atrapalha 
nossas tarefas só se eles vierem dar pitaco. Dona Chiquinha.  

Palavra de uso popular pitaco significa dar opinião, interferir na forma de realizar as 

atividades na cozinha. A cozinha do terraço é um lugar de homens e mulheres. Os homens 

não interferem no fazer culinário e obedecem as regras impostas pelas mulheres de 

comportamento nesse espaço. O terraço é uma cozinha aberta e arejada, uma cozinha de 

parentes, de uma família mais ampla, de amigos, ou seja, uma cozinha mais social. Na 

maioria das casas é na cozinha do terraço que os fogões a carvão são colocados, alguns 

improvisados com latas de querosene velhas ou pelo reaproveitamento do fogão a gás 



envelhecido. A criatividade no reaproveitamento e reutilização dos objetos, criando utilitários 

é extraordinária nas cozinhas rurais de Mutamba da Caieira. 

As mulheres também cozinham a lenha no terraço e os trabalhos se estendem até o 

anoitecer durando até a última refeição. No entanto a higienização dos utensílios usados no 

jantar é feita somente no dia seguinte pela manhã, pois acreditam nas histórias das almas 

contadas pelos antepassados:

Os mais velhos, já no tempo de nossas tataravós e avós, diziam que não se 
deve lavar a louça da janta; bem, naquele tempo se chamava ceia, porque as 
almas, quando a gente está dormindo elas vêem na nossa cozinha e se 
agente deixou tudo limpo está agourando que alguém da nossa família 
morra de fome. Dizem que é pra deixar a louça suja para quando a gente 
dormir aquelas almas que morreram de fome vim comer os restos de 
comida que ficaram nos pratos. Eu mesma nunca lavo a louça de noite.
(Maria Elenir de Castro, 22 anos, 2008). 

Lavar a louça do jantar no outro dia por causa das almas é uma justificativa recorrente 

pelas mulheres de várias cozinhas. Dona Maria Sales afirmou que quando está com disposição 

lava a louça à noite, “mas sempre deixo minha cuscuzeira cheia de comida em cima do fogão 

para as almas se a caso elas vierem na minha cozinha procurar comida”. No que diz respeito 

às recorrências, conjugo com Julie Cavignac (2006, p.241) quando expõe que “ o sobrenatural 

está, portanto presente em todo os momentos da vida do sertanejo e se integra a uma 

representação de mundo necessariamente harmônico(...)”.



Fotografia 30: fogão a carvão                                                Fotografia 31: fogão a carvão 

               As fotografias 30 e 31 mostram o fogão a carvão feito do reaproveitamento de um 

fogão a gás. Na fotografia 30, as estruturas de ferro do antigo fogão foram aproveitadas 

utilizando tijolos sustentado com barro e cimento, formando as paredes do forno com uma 

entrada para colocar o carvão e outra para saída das cinzas. Os demais compartimentos 

formam prateleiras para guardar objetos. Na fotografia 31, um fogão onde foi adicionada uma 

caçarola de alumínio furada para colocar o carvão e fazer o fogo. Na parte de baixo, no 

depósito de cinzas, as galinhas põem e chocam seus ovos. No dia do registro fotográfico 

tinham três ovos; a dona da casa explicou que as cinzas são mornas, de temperatura agradável 

e aconchegam as galinhas.

3.4.2 Trabalho e conversa no terraço 

É comum na comunidade presenciar pessoas preparando comidas no terraço. As fotos 

32, 33 e 34 expõem o trabalho coletivo no espaço do terraço; uma senhora fazia uma fussura25

25 Funsura é uma parte do bode que as pessoas da comunidade e circunvizinhança chamam a parte da 
(cabeça, língua, garganta, fígado, coração, rins), essas partes são tratadas cortadas e cozinhadas. Receita no 
item receitas. 



de bode com a mulher de seu neto; duas senhoras casadas que são concunhadas temperavam 

carne de bode e, por último, sogra e nora fazendo canjica. 

Compartilhar tarefas domésticas executadas por mulheres e homens na jornada diária 

com vizinhos ou parentes é uma forma de apreender com o outro um fazer culinário repleto de 

significações simbólicas transmitidas e absorvidas por todo grupo doméstico. 

O modo de tratar um peixe, matar um peba26, preparar uma perna de bode, fazer uma 

buchada são apreendidos no cotidiano doméstico que socializam as relações comunitárias pelo 

espaço da cozinha. Por exemplo, uma jovem não faz cerimônia ao chamar uma idosa para 

tratar um peixe ou uma galinha em sua casa mesmo que saiba fazer isso sozinha, pois juntas 

compartilham o alimento e socializam o tempo. Uma jovem que tratava um peixe com uma 

vizinha de 70 anos, conta: “Chamei ela para tratar esses peixes comigo porque a gente fica 

conversando, aí o tempo passa logo, e não cansa muito”, se referindo ao tédio da tarefa 

doméstica que é repetitiva e solitária.  

Diante dos relatos e das observações preliminares realizadas em cozinhas na 

comunidade da Mutamba da Caieira registrei algumas peculiaridades como o modo de matar e 

preparar o animal, diferente do executado nas cozinhas urbanas. Nesta o animal já chega 

morto e, por muitas vezes, temperado, para o manuseio solitário de uma dona de casa, de uma 

empregada doméstica ou outra pessoa responsável pela tarefa. 

Fotografia 32: mulheres tratando fussura de bode           Fotografia 33: mulheres temperando carne de bode  

26 Peba é tatu. 



       Fotografia 34: mulheres fazendo canjica (Dona Chiquinha e sua nora Elenir) 

Enquanto Dona Chiquinha e a nora Elenir faziam canjica, no outro lado do terraço 

(fotografia 34) seu marido conversava com uma visita que experimentava o prato feito pelas 

duas. Elas se revezavam entre mexer a canjica e colocar carvão no fogo. Aproveitei para 

conversar com o senhor Eduardo que estava sentado na meia parede do terraço olhando as 

duas trabalhar enquanto fumava um cigarro de fumo grosso que ele mesmo tinha feito; jogava 

a fumaça por todo o terraço respondendo às minhas perguntas na mais invejável paciência. 

Disse que não ajudava as mulheres na comida de milho porque a tarefa dele já havia feito no 

roçado; plantou, cuidou da plantação, colheu e trouxe até em casa as espigas. 

A neta de senhor Eduardo, sentado na meia parede da cozinha do terraço na fotografia 

35, observava todo o movimento na cozinha. As crianças aprendem olhando os adultos 

executarem os afazeres e ajudando nos pequenos trabalhos domésticos. É observando 

continuamente que incorporam a tradição de costumes e fazeres que realizarão também 

quando adultos.



Fotografia 35: o terraço de Dona Chiquinha

A cozinha do terraço na fotografia 35 é da casa de Dona Chiquinha que possui uma 

família extensa compartilha as tarefas com sua nora. Todos os dias Elenir, que é vizinha de 

Dona Chiquinha, realiza suas atividades domésticas na casa da sogra onde comem as duas 

famílias. A casa dos pais fica no centro e a dos filhos dos lados. A esposa do outro filho 

também compartilha as tarefas, contudo faz as refeições em sua própria casa. Ela afirma que é 

“uma mulher sem aperreios na cozinha, é uma mãe para todos”. Quando precisa sair de casa 

para resolver alguma coisa na cidade é para sua nora, Elenir, que repassa as tarefas. “Ela toma 

conta da casa, ela faz comida para todos do mesmo jeito que eu faço e todos que estão em 

casa respeita as atitudes dela na minha falta”. O trabalho de cozinha para Dona Chiquinha é 

sem fim, uma rotina que só termina quando vai se deitar. No seu relato mostrar uma longa 

jornada diária de trabalho na cozinha: 

Aqui eu acordo com os passarinhos. Logo cedo faço a comida para os que 
vão trabalhar, depois tomo um cafezinho e vou cuidar dos bichos, dar 
comidas para as galinhas, para os porcos. Fico sempre fazendo o que 
precisa fazer, lavo umas coisinhas, vou preparar o almoço; quando 
terminam de almoçar às vezes dou um cochilinho, às vezes não, aí fico 
fazendo alguma coisa na cozinha; quando chega por volta das quatro horas 
começa o rebuliço de novo na cozinha; eu e ela começamos a preparar a 



janta para todo mundo, depois, lá pra noves horas, é que vou me deitar. 
Quando tem uma pessoa doente aqui em casa, sou eu quem acordo e vou 
fazer um chá, quando alguém vai decidir alguma comida aqui na cozinha, 
sou eu quem vejo o que é melhor, pergunta logo pra minha permissão.

As mulheres falam de sua rotina doméstica como um trabalho de jornada longa, com 

divisões de tarefas e tempo determinado, na sua maioria direcionado para a alimentação, 

desde a higienização dos utensílios ao preparo e o consumo dos alimentos pela família. Ela 

comunga com um universo de mulheres da comunidade que acordam muito cedo, no clarear 

do dia para trabalhar.

Algumas mulheres já trabalharam fora nas lavouras de sítios vizinhos apanhando 

feijão, plantando hortaliça e limpando mato que nascem entre a plantação. Hoje, são poucas as 

que fazem esse trabalho. A maioria das mulheres trabalha em suas residências, nas tarefas 

domesticas. Dona Maria Vitorino, mais conhecida como Dona Mocinha, em tom lamurioso 

narra sua árdua tarefa domestica diária: 

É duro o trabalho doméstico. Estou tão cansada hoje. Acordo às vezes ainda 
escuro que não abro a porta para fazer o fogo de lenha aqui no terraço e fico 
na cozinha preparando a massa do cuscuz, lavando uma louça, esperando o 
dia clarear para fazer o fogo e preparar a comida pra os que vão trabalhar na 
firma. Faço a marmita, eles levam. Depois de fazer a comida para eles 
levarem é que vou tomar café, depois vou dar de comer aos bichos, vou 
lavar a louça do café ou a que ficou da janta de ontem à noite, aí vou varrer, 
lavar roupa, fazer almoço; depois do almoço vem tudo de novo. Descanso 
quando posso um pouquinho depois do almoço, mas não é todo dia; quando 
chega de noite estou morta de cansada, É, trabalho de casa é muito duro! 

A jornada doméstica executada nas cozinhas da comunidade começa cedo para as 

mulheres responsáveis pela alimentação diária da família. Dona Maria Fernandes da Silva não 

tem filho que trabalha nas firmas, mas ao raiar do dia: 

Sou aposentada, minha casa vive cheia de gente. Eu acordo com os 
passarinhos e começo cedo a trabalhar; gosto de fazer o fogo; cedinho retiro 
as cinzas do fogão, quando o fogo está aceso, faço o café, cuscuz, frito um 
peixe que é bom de manhã com cuscuz, eu gosto. Feijão só faço no fogo a 
lenha, gasta muito gás. Quando não tem lenha vou ali na mata e trago um 



feixe de lenha27. Tem um menino aqui que me ajuda, mas se ele não poder ir 
eu mesmo vou. Eu cozinho mais o feijão porque é uma comida mais pesada, 
demora mais no fogo, gasta muito gás. Eu economizo muito cozinhando no 
fogo a lenha. Trabalho desde criança, minhas filhas, a Maria José, só come 
uma galinha feita por mim. Ave Maria! Trabalho muito na cozinha, eu crio 
muitos bichos, peru, galinha, pato e eles dão muito trabalho. (Relato de abril 
de 2007. Faleceu em fevereiro de 2008). 

Fotografia 36: Dona Maria Fernandes mostrando seu terraço com os objetos domésticos do seu cotidiano.

As mulheres, independentemente da idade ou o estado civil, demonstram através de 

seus relatos a compreensão de que as tarefas domésticas na cozinha é um trabalho duro e de 

grande responsabilidade, principalmente para a dona da casa. O tempo de desenvolvimento de 

cada serviço é planejado de acordo com a necessidade de alimentação do homem que trabalha 

fora e das crianças que vão para a escola. Há uma seqüência de ocupações determinadas no 

cotidiano na cozinha que são repetidas diariamente, cumprindo rigorosamente o mesmo 

horário. Mesmo as mulheres que consideram as tarefas domésticas como uma “luta sem fim” 

não reivindicam o compartilhamento por parte dos homens nesses afazeres; nesse aspecto a 

27Feixe de lenha: uma certa quantidade de lenha 



questão de gênero é bem definida. Cabe ao homem o trabalho fora de casa, no roçado, nas 

firmas, nos sítios vizinhos. O trabalho do masculino no espaço da cozinha está diretamente 

ligado aos cuidados dos animais que ficam no terreiro, em pequenos cercados. A ocupação 

com os animais que ficam no entorno da casa, na área do quintal, é incluída nas obrigações 

domésticas diretamente ligadas a cozinha, cabendo a mulheres e crianças a responsabilidade 

de alimentá-los colocando restos de comidas e sobras das cozinhas da comunidade.

Enquanto o homem se responsabiliza pela manutenção dos alimentos para a família, 

procurando-os fora de casa, a mulher se encarrega de manter a ordem dos trabalhos na casa 

distribuindo tarefas para filhas e filhos que ficam aos seus cuidados, transmitindo saberes e 

mantendo a autoridade “moral” do lar, que nesse aspecto é um espaço feminino. 

Dona Chiquinha fala de trabalho com autoridade de quem é dona de um espaço e de 

uma qualificação que adquiriu durante longo aprendizado no seio da família. Ela determina no 

cotidiano da cozinha o cardápio de todas as refeições. Autoridade nos saberes relacionados à 

saúde da família, na horta doméstica cultiva plantas usadas no preparo de chás e lambedores 

usados quando alguém fica doente. Nesse sentido, ela tem o poder sobre filhos e netos 

afirmando o ciclo englobante (DUMONT,1971) numa relação da ordem pai, mãe e filho (a). 

Na constituição familiar,  

ele é o dono da casa e de mim e de toda família. Me casei com ele fugida; 
tinha 14 anos quando comecei a namorar, então convidei ele para casar e ele 
aceitou; ele me carregou e botou na casa de um primo dele; depois meu pai 
foi no roçado e falou com ele qual as intenção dele e ele disse que era casar; 
então fui morar com ele, desde daí sou dele. 

O relato acima configura o que autores como Dumont (1971) compreendem como 

poder englobante na ordem pai, mãe e filho que é construído nas esferas sociais e simbólicas 

da sociedade. O homem como chefe da família nuclear se posiciona em uma ordem 

englobante, onde determinação de ordem externa como a proteção do lar está diretamente 

ligada a ele. No depoimento acima a senhora expressa sentir-se englobada pelo poder do 

homem com relação ao ambiente doméstico numa divisão de poderes sobre esses espaços. A 

cozinha, no ponto de vista masculino, é o espaço da casa estritamente controlado pela mulher. 

Durante a pesquisa, ao pedir permissão para realizar a observação muitas das senhoras 

olhavam imediatamente para o esposo num gesto de que a ele cabia a decisão. Entretanto, 



quando informava minha área de interesse, imediatamente a responsabilidade era transferida 

para a esposa; a cozinha era um espaço dela, espaços que são delimitados pelo gênero. 

Heredia (1979, p.95) esclarece esse fato quando diz que “embora toda a casa seja um espaço 

feminino, dentro dela, (...) existem espaços mais masculinos ou mais femininos que outros. A 

cozinha é o espaço feminino por excelência, assim como a sala é o mais masculino dentro da 

casa”.

3.5 A COZINHA DO TERREIRO 

O terreiro é concebido como uma extensão da cozinha. Apontado nos estudos de 

Heredia (1979) é um lugar que fica na parte posterior da habitação dando acesso a cozinha por 

onde não entram pessoas estranhas, somente parentes ou alguns vizinhos de grande amizade e 

confiança da família.  

Entretanto, este estudo mostra que a parte posterior da casa, o espaço do terreiro das 

casas da Mutamba da Caieira é um espaço onde se desenvolvem relações de sociabilidade 

intracomunitárias, onde em algumas casas fica o fogão a lenha, este pode ser construído 

embaixo de uma árvore ou protegido por um pequeno cercado de madeira coberto com telhas, 

ou palhas de coqueiro. Em algumas culturas a cozinha é desmembrada da estrutura física da 

moradia, como a cozinha árabe que comumente fica ao ar livre (ROSENBERGER, 1998).

            Faremos uma leitura desse espaço, baseados na concepção de cozinha para Poulain 

(2006, p.256) de que “é um espaço no sentido lógico do termo, de relações estruturais”, 

portanto uma cozinha mais social. Explicaremos como esse espaço se apresenta nos eventos 

relacionados a alimentação que costumeiramente acontecem na comunidade como a Rifa do 

Pacará (quarto capitulo deste trabalho) que comumente vejo como um momento singular que 

acontece na comunidade.   

Na Mutamba da Caieira a cozinha ao ar livre é usada pela família extensa; os filhos 

que moram ao lado da casa dos pais dividem o mesmo espaço do terreiro. O fogão fica 

afastado das instalações da habitação como uma estratégia de afastar a fumaça das paredes 

para não escurecê-las e de permitir o uso comum pelas famílias. No entanto, o vento gasta 

mais rápido a lenha e desperdiça calor; mesmo assim é uma maneira de ganhar tempo nas 

tarefas, pois, enquanto cozinham nesse espaço, as mulheres executam vários trabalhos, como 



alimentar os animais, lavar roupa, varrer, cuidar do canteiro de hortaliça, colocar lenha no 

fogo e mexer as panelas. Satisfazem-se em trocar idéias e conversar pelo entorno da casa com 

os vizinhos. Muitas atividades são executadas embaixo do umbuzeiro, árvore que tem várias 

utilidades na vida diária dos moradores da Mutamba da Caieira como a renda obtida no 

período de safra, pois arrendam toda a produção ainda com a fruta verde no pé para um 

mangaeiro28. Os pés de umbuzeiro são utilizados também como poleiro de galinha, para 

colocar utensílios do trabalho diário, como cangalhas29 de jumento, enxada, objetos que não 

estejam mais sendo usados no roçado. Por armazenar grande quantidade de água nas raízes, a 

copa do umbuzeiro forma uma enorme sombra distribuída em boa parte do quintal durante um 

certo período do ano. 

As fotográficas 37 e 38 das páginas seguintes demonstram a organização no terreiro, os 

objetos, os cercados e lugares onde se concentram grande parte do trabalho da cozinha de 

comunidades rurais desenvolvida por homens, mulheres e crianças. É no cotidiano das cozinhas 

dos terreiros que as crianças têm suas primeiras noções de espaço e o cuidado com os animais e 

plantas, como as hortas, as plantas ornamentais, e pequenas fruteiras. 

                Fotografia 37: canteiro de hortaliça. 

28Mangaeiro: pessoas da região que compram frutas dos sítios para vender no mercado de atacado das 

capitais.                                                           
29 Cangalhas: sela utilizada no jumento. 



          Fotografia 38: fogão a lenha na cozinha do terreiro 

                   
                   Fotografia 39: fogão no terreiro dentro de um cercado coberto. 



      Fotografia 40: espaço de cozinha de uma família extensa (terraço e terreiro) 



Desenho 5: exemplo do espaço da cozinha de uma família extensa. 



3.5.1 A lavagem da roupa 

Quando os moradores chegaram à comunidade não existia água encanada, utilizavam 

a água de poços dos sítios vizinhos ou se deslocavam para lavar roupa no Rio Assu. Hoje já 

podem desfrutar de um trabalho menos enfadonho lavando suas roupas em casa, no espaço do 

terreiro uma vez por semana. 

 Certo dia cheguei cedo à casa de Maria Auxiliadora de Lemos. Ela estava com outra 

senhora, Aldeize, lavando roupa no terreiro da casa, embaixo de um pé de umbu; o lavadouro 

era uma tábua (fotografia 41) suspensa por varas formando uma bancada coberta com um 

plástico para que as roupas não tivessem contato com a madeira. Nesse lugar do terreiro 

também está o chiqueiro dos porcos, que se banham com a água derramada da lavagem de 

roupa. A água usada para lavar a roupa é armazenada em um tanque grande. Segundo elas o 

processo de lavagem é cansativo, pois retiram água de um reservatório com um balde de 

plástico cortado na parte de cima onde é colocado um pedaço de madeira em substituição a 

alça para conduzir uma quantidade de água do tanque e adicionar nas bacias. Molham várias 

roupas ao mesmo tempo arrumando as peças empilhadas uma em cima das outras; assim, na 

medida em que passam sabão, a água se infiltra nas roupas como um todo. Depois de 

ensaboada, a roupa é colocada no quarador30 e estendida, ainda molhada com sabão, em cima 

de pedras para levar sol por um tempo, depois retirada e enxaguada, removendo a sujeira por 

completo; depois, é estendida no varal ou nas pontas das varas do quintal.

Hoje todas pessoas dessa comunidade lavam roupa em casa. Antes não 
tinha água encanada na comunidade. Nós pegávamos um ‘carro de linha31’ e 
parávamos em uma entrada que, caminhando uns três quilômetros ia dar no 
Rio Assu e lá agente ficava a manhã toda; só voltava a tarde com as roupas 
limpas e enxutas; comia lá mesmo, levava de casa a comida; voltava a pé, 
andava muito; íamos uma vez por semana, quando juntava muita roupa e 
mais de duas mulheres para ir juntas. (Doura 26 anos, maio de 2007). 

30 Quarador: local usado para expor a roupa ao sol para alvejar. 
31Carro de linha: ônibus de empresa de transporte rodoviário. 



As mulheres improvisam as lavanderias para executar atividades compartilhadas, 

como podem na cozinha do terreiro, geralmente embaixo de uma árvore de sombra, conforme 

a fotografia 41. A sombra do imbuzeiro é predominante nos quintais porque tem diversas 

utilidades. É um lugar para cozinhar, lavar e secar a louça, onde também as crianças criam 

passarinhos, o cão-de-guarda descansa, além de servir para pendurar utilitários domésticos, 

como cordas, cangalhas, facão, enxadas, etc. 

               Fotografia 41: Doura e Aldeize lavando roupa na cozinha do terreiro.  

            



             Fotografia 42: terreiro embaixo do pé de imbuzeiro (Franco, 15 anos, cuidando do pássaro). 

A rotina da cozinha é agregada à dinâmica das atividades diárias da casa e da 

comunidade. É um espaço que compreende um “conjunto de movimento produzido pelas 

operações que o orientam, o circunstanciam, o temporalizam e o levam a funcionar em 

unidade” (CERTEAU, 2002, p. 221).

Na cozinha passos e gestos são repetidos em incontáveis vezes para execução 

rotineiras das tarefas diárias: olhar a comida no fogo, experimentar seu sabor, verificar a sua 

consistência, cozinhar, depois servir e comer, levantar continuamente para lavar a louça, tirar 

os pratos da mesa lavá-los, enxugá-los, guardá-los, reiniciando, ordenadamente, as mesmas 

ações para o preparo da próxima refeição. Essas infinitas práticas que envolvem a culinária 

demandam um saber guardado na memória, como explica Giard (1996, p. 220, grifo da 

autora): “As mulheres manejam utensílios e ingredientes, colocando para funcionar uma 

“inteligência” sutil, cambiante e de descobertas iminentes […] em fim, uma “inteligência bem 

comum”.



4 UM DIA NAS COZINHAS – O FAZER DOMÉSTICO DENTRO E FORA DE CASA 

Os trabalhos na cozinha das comunidades rurais são quase que exclusivamente 

femininos. A ação do manejo de utensílios pelas mulheres de acordo com Giard, com vistas a 

esboçar uma descrição precisa do costume doméstico da cozinha, observei  por um dia a 

rotina na casa de uma família da comunidade, através da expressão de hábitos, regras sociais, 

representações e simbolismo pertinentes ao fazer doméstico. Reuni também um grupo de 

crianças, expliquei o objetivo da pesquisa e perguntei se podiam desenhar as cozinhas de suas 

casas, pois meu objetivo era verificar como elas absorvem as práticas, quais são os 

movimentos, as situações e quais valores são assimilados, entendendo que seja uma boa 

maneira das crianças como interlocutores falar sobre suas cozinhas. Os desenhos foram 

obtidos por meio de uma visita na escola da comunidade, na turma do quinto ano do ensino 

fundamental; foram produzidos treze trabalhos dos quais alguns fazem parte deste capítulo.  

            Nesta descrição da rotina doméstica dentro e fora da cozinha, optei sem objeção em 

não citar o nome dos interlocutores. 

Cheguei por volta das seis horas da manhã na comunidade e me dirigir à casa de uma 

família que me hospedou pelo tempo necessário para observação da pesquisa. Como ainda era 

cedo pensei que a família estivesse dormindo e que seria preciso esperar no alpendre ou ficar 

conversando com as pessoas da comunidade que já haviam acordado e estariam lá tomando o 

sol da manhã. Para minha surpresa o casal já estava acordado, apenas as duas meninas de 9 e 

12 anos estavam dormindo. O proprietário estava no alpendre conversando com um conhecido 

que esperava uma moto-táxi para ir à cidade do Assu (RN). A esposa estava no terreiro, lugar 

onde ele me levou, lavando a louça do jantar do dia anterior; utilizava duas bacias, uma com 

os pratos sujos e outra com água limpa onde colocava a louça para enxaguar, porque não tinha 

pia dentro da cozinha; depositou as bacias em cima de uma mesa embaixo do imbuzeiro. 

Quando cheguei já havia lavado todos os pratos, colheres, bule e copos, apenas as panelas, 

frigideira e concha de alumínio, ainda estavam sujas. Ofereci-me para ajudá-la, no que ela, 

imediatamente, me mandou guardar a bolsa que eu trazia no quarto do casal e, quando voltei, 

deu-me um pano para que enxugasse a louça, demonstrando marca de familiaridade por eu já 

ter estado outras vezes na sua casa, e de seus familiares vizinhos. Comecei a atividade, fui 

enxugando a louça e colocando na mesa. Não enxuguei panelas porque ficaram emborcadas 

na mesa para tomar sol e realçar o brilho. Depois disso, entramos para a cozinha, ela encheu 



de água uma chaleira de alumínio e botou para ferver para fazer o café; no fogão já tinha uma 

cuscuzeira cheia de cuscuz, que ela fez antes das seis horas da manhã. Enquanto a água fervia, 

fritou três ovos que as galinhas criadas no quintal puseram no dia anterior, em uma frigideira 

e foi mexendo até se espedaçar em pequenos pedaços, misturou com o cuscuz molhado com 

água quente e margarina numa tigela de plástico. Cobriu com uma tampa que pegou na 

prateleira e deixou em cima da mesa; enquanto isso a menina mais velha acordou  fez os 

asseios no banheiro que fica ao lado da cozinha; quando voltou sentou-se à mesa. A senhora 

concluiu o café enchendo uma garrafa térmica e, pondo na mesa, foi acordar a menina mais 

nova que passou para o banheiro e na volta sentou-se ao lado da irmã. Continuando suas 

atividades, foi na geladeira pegou uma garrafa com água, colocou uma quantidade de mais ou 

menos três copos d’água em uma jarra de plástico, pegou no armário um pacote de refresco de 

uva, colocou duas colheres do pó nela e adoçou com açúcar branco. Mandou a filha mais 

velha chamar o pai que estava no alpendre conversando com o vizinho. O pai chegou e sentou 

na cabeceira da mesa, a que fica de frente para a entrada da porta que dá para sala; eu estava 

sentada ao lado dos potes em um tamborete quando ele me ordenou num gesto com a mão 

para me sentar na outra cabeceira; a mulher, ainda em pé, perguntava se faltava alguma coisa 

para colocar na mesa, pois já tinha colocado os pratos, colheres, xícaras e copos. Faltava uma 

colher grande para retirar o cuscuz da tigela; foi até o armário pegar, em seguida, servir o 

marido e as duas filhas, colocando refresco nos copos das meninas para só depois sentar para 

tomar seu café.  

É uma tradição na região que a mulher sirva o esposo e as crianças aprontando seus 

pratos nas horas das refeições, assim como a posição de hierarquia ao sentar a mesa; O 

homem se posiciona estrategicamente num campo visual onde possa observas as duas 

entradas da cozinha dominando toda situação. Concluído o café da manhã, o homem 

levantou-se primeiro dizendo que ia se arrumar para ir á comunidade vizinha Nova Esperança 

acertar um trabalho, pois estava “trabalhando solto” (sem carteira assinada, e em dias 

oportunos) pois havia sido demitido da firma que trabalhava no Município de Ipanguassu 

(RN). As meninas levantaram logo em seguida; a mais velha pegou a vassoura e foi para o 

alpendre, pois lhe cabia a tarefa de varrer a casa e arrumar os móveis; a menor foi para a casa 

dos avós que moram três casas ao lado, ligadas pelo o terreiro. Levantei-me também me 

oferecendo para fazer o que estivesse ao meu alcance. A mulher, ainda sentada, disse: você 

esta trabalhando de outra forma fazendo sua observação não está? Sim, respondi. Fiquei 

surpresa porque não percebi de imediato que ela estava tão atenta ao meu trabalho, quanto eu 



ao dela, embora eu não estivesse escrevendo constantemente, mas de vez enquanto eu 

pontuava alguma coisa em uma cadernetinha que havia colocado em cima do armário quando 

parei para enxugar a louça. Ela sabia que eu estava observando tudo porque conversei com ela 

quando pedi sua permissão para observar um dia de sua rotina doméstica. Portanto no 

momento que ela expressava sua visão sobre as tarefas domésticas que estava 

desenvolvendo.Via o meu trabalho em igual condição ao dela e não como uma rotina 

silenciosa, tímida e sem importância social, como muitas pessoas ainda pensam sobre o 

trabalho da dona de casa. Ali ambas éramos trabalhadoras. Mesmo assim, pegou uma bacia 

grande e disse: “se queres ajudar retire a mesa e coloque lá embaixo do pé de imbu”. Fiz o 

que ela sugeriu. Com um balde retirou água de um grande tanque e colocou em duas bacias 

para lavar novamente louça, não quis a minha ajuda, pois fazia isso rápido e de forma prática. 

Tinha um tempo mentalmente incorporado para as tarefas de forma que o almoço das meninas 

ficasse pronto a tempo, pois precisavam ir à escola. Parou um pouco de lavar a louça, e me 

chamou na cozinha onde retirou de um balde grande de plástico com tampa, uma caçarola 

média de feijão de corda, colhido no roçado, armazenado desde o inverno, e pediu para que 

eu catasse a sujeira. Enquanto procurava retirar a sujeira do feijão na mesa da cozinha, ela 

voltou para terminar a louça que estava lavando em baixo do pé de imbu; quando terminou 

veio para a cozinha e botou o feijão no fogo a gás, numa panela de pressão e o arroz numa 

caçarola. Chamou a filha mais velha que já tinha varrido a casa e estava assistindo televisão 

na sala, e delegou para que fosse comprar a mistura32 do almoço na mercearia, a metade de 

um galeto; em seguida, retirou da gaveta do armário uma pequena caderneta e entregou a filha 

para que a dona da mercearia anotasse o valor da compra. 

Grande parte das compras realizadas nas mercearias é selada por contratos verbais, na 

condição de compra a prazo. O fiado ou contrato travado numa relação de confiança entre 

conterrâneos ou vizinhos é muito comum nas comunidades rurais. É um estratégia do 

comerciante manter seu estabelecimento em funcionamento. No caso dos aposentados o 

pagamento é feito em uma data precisa, de acordo com o pagamento da assistência social. Já 

os trabalhadores sem vínculo empregatício a relação é de uma confiança vigiada; o dono da 

mercearia fica de olho no dia que a pessoa “pega em dinheiro”, especulando, muitas vezes, se 

ela está trabalhando, quanto está ganhando, onde está trabalhando, pra não correr o risco de 

não receber pela mercadoria.  

32 Mistura: carnes em geral para completar o almoço (geralmente arroz, feijão, macarrão e verduras). 



A menina comprou a metade do galeto e logo que entregou a mãe, juntamente com a 

caderneta, esta conferiu o preço e guardou na gaveta do armário. A criança voltou para assistir 

televisão com a outra irmã que estava na sala. 

Enquanto o feijão já cozinhava, ela foi para mesa do terreiro onde havia lavado a 

louça, cortou o galeto, colocou em uma panela média de alumínio e temperou com alho, 

cebola, sal, corante e levou ao fogo, medindo o tempo, às vezes também olhando o relógio em 

cima da geladeira. A rotina diária estava diretamente projetada aos compromissos dos filhos e 

esposo. Quando o marido trabalha fora, a mulher acorda em um horário determinado a fim de 

fazer sua marmita. A rotina doméstica é cansativa, pois o movimento de entrada e saída entre 

o terreiro e a cozinha, o trabalho braçal de varrer, lavar, etc é contínuo e requer intervalos de 

descanso.

Quando toda comida estava no fogo, ela sentou-se à mesa da cozinha com um pano de 

enxugar prato no ombro direito e estendeu as mãos, procurando descansar da jornada de 

trabalho. Estávamos sentadas à mesa, quando chegou sua cunhada que mora perto e se juntou 

a nós; perguntou pelo o irmão e ela respondeu que ele havia saído para acertar um trabalho. A 

cunhada foi para o alpendre e eu aproveitei para perguntar se podia ajudar em mais alguma 

coisa; Respondeu que fazia tudo rápido e eu não precisava me preocupar. Diante disso, fui 

para o alpendre encontrar a cunhada dela que conversava com algumas pessoas. A senhora 

permaneceu na cozinha mexendo as panelas, verificando “o ponto” da comida. (feijão, arroz e 

a carne). No alpendre sempre chega alguém com noticias de caso ocorrido recentemente na 

comunidade ou na circunvizinhança; neste dia um homem conhecido ia passando e parou para 

dizer a cunhada, que logo chamou a outra para escutar, que um carro havia batido em uma 

vaca  que passava na rodovia e a mesma havia morrido; informou também que algumas 

pessoas estavam indo na direção do ocorrido para pegar a vaca retirar o couro e cortar a carne 

e distribuir entre elas. A senhora comentou que se o esposo estivesse em casa iriam comer 

carne de vaca no dia seguinte pois ele ia com certeza ajudar a tratar a vaca. Voltou para a 

cozinha e terminou de cozinhar. O arroz era branco e ligado, o galeto (frango) torrado com 

pouca água, o feijão apenas com sal, coentro e cebolinha que ela pegou na horta caseira. 

Estando toda a comida pronta, chamou as meninas para tomar banho, dirigindo-se ao quarto 

para verificar as fardas e o material da escola.  

As filhas tomaram banho, vestiram as fardas; ela aproveitou para encher duas garrafas 

de plástico que estava vazia na geladeira, depois colocou no mesmo lugar; em seguida foi até 

quintal onde tinha um pé de limão e pegou quatro limões, para fazer o suco do almoço. 



Ofereci-me pra fazer o suco, no que ela me entregou a água, a jarra e o gelo e, por último, o 

açúcar. Enquanto fazia o suco o marido chegou, cumprimentou a todos; dirigiu-se 

imediatamente ao terreiro para cuidar dos animais, pegou um balde que estava ao lado do 

banheiro foi até o tanque, encheu e colocou em um depósito feito de uma banda de pneu que 

estava no cercado das cabras. Ao voltar informou que tinha conseguido um trabalho para o dia 

seguinte: ia apanhar tomate em uma propriedade no Sítio Santo Antonio (RN), distrito 

vizinho. O trabalho era em regime de diária, estava confiante de ganhar uma boa quantia, pois 

havia escutado que a plantação era grande, talvez durasse uma semana para concluir tudo. 

Obedecendo a mesma distribuição de lugares determinados para o café da manhã. A senhora 

colocou feijão no prato do marido, das filhas e, por último no dela; Deixou-me a vontade para 

fazer meu prato, sempre sugerindo que eu colocasse mais comida. O feijão era o prato 

principal, os outros ingredientes eram complementos; do molho do galeto fez uma farofa.  

As meninas foram as primeiras a levantar da mesa, seguidas pelo pai e a mãe.  Foram 

para a escola onde ficaram até as 17h30min; o homem armou uma rede no alpendre se deitou, 

a mulher armou outra rede na sala para mim e foi deitar no quarto que fica logo ao lado da 

sala com a janela aberta para o alpendre; ficamos conversando um pouco, mas logo eles 

adormeceram. Meu sono não foi tranqüilo, pois fazia muito calor, mesmo com as portas e 

janelas abertas não circulava vento suficiente para refrescar o ambiente. Por volta das 

14h:40min a senhora levantou-se e foi retirar a louça do almoço da mesa, limpou a sujeira dos 

pratos e reaproveitou as sobras colocando-as para as galinhas . O homem acordou quando 

chegou um vizinho e sentou-se em uma cadeira de balanço que estava no alpendre, situação 

muito comum na comunidade. Eles conversaram sobre o trabalho que havia conseguido, o 

outro falava que já tinha trabalhado na mesma propriedade. Fui para cozinha encontrar minha 

anfitriã que fazia café; disse que não costumava fazer lanche no meio da tarde, gostava de um 

cafezinho; levou um pouco para o marido, depois voltou e levou também para o vizinho; 

sentamos-nos à mesa e tomamos café juntas. Depois, foi pegar água no tanque para lavar a 

louça do almoço na cozinha interna, pois estava quente no terreiro, fazia sol embaixo do pé de 

imbu, porque ele estava sem folhas, que caem nessa época do ano para depois florescer; 

prontifiquei a enxugar novamente a louça que ela lavava e colocava em cima da mesa; os 

homens continuavam conversando no alpendre, quando chegou uma vizinha com uma criança 

e se dirigiu à cozinha, puxando uma cadeira e sentando-se ao lado do armário; numa 

familiaridade do convívio cotidiano, perguntou se tinha café e a mulher disse: “pegue ai, 

comadre, fiz agorinha”, apontado para a garrafa de café que estava em cima da mesa, ao lado 



da bacia de pratos. Começou a guardar a louça que já estava enxuta no armário ao lado do 

fogão; Guardou pratos, colheres, panelas e tampas de alumínio em uma prateleira vertical que 

ficava em frente a porta que dava para sala; arrumou os copos em uma bandeja florida de 

plástico em cima de um dos potes; pendurou duas conchas junto com outras que estavam em 

um gancho ao lado do fogão. Varreu a cozinha jogando o lixo no terreiro disse que apanha 

depois, porque as galinhas ficam comendo restos de comidas que cai no chão da cozinha, por 

isso recolhe para uma sacola depois; enquanto realizava o serviço sua sogra chegou, uma 

senhora muito simpática. Observou que a nora já tinha arrumado a cozinha, disse que também 

já havia arrumado a dela; Foi até lá para pedir que trocasse seu bojão de gás que secou quando 

estava preparando uma sopa. Maria Cristina Bruschini (1990) chama atenção nas pesquisas 

sobre famílias paulistanas, de que há uma divisão assimétrica e hierárquica de papéis; a 

mulher nunca aparece como isenta de afazeres domésticos. O cotidiano centralizado na figura 

de esposa que conhece e coordena as tarefas na casa a participação do marido é seletiva e 

eventual, a mulher recorre muito mais a vizinhos e parentes próximos nos auxílios das 

atividades domésticas. 

A nora retirou um alicate grande de uma bolsa de palha que estava pendurado atrás da 

porta da cozinha e então saímos para a casa da sogra pelo terreiro; ela trocou o bojão com 

uma prática invejável, rapidez e eficiência e voltou para sua casa para lavar as roupas que as 

meninas deixaram no banheiro; botou para secar no varal e foi comigo para o alpendre, onde a 

mulher que tinha tomado café na cozinha e ainda estava com a criança sentada em uma 

cadeira de balaço, conversando com o dono da casa. Quando chegamos ao alpendre ele foi 

para o quintal colocar comida para a cabra e os cabritos. O alpendre é o lugar da casa onde as 

pessoas ficam sentadas no final da tarde olhando o movimento da comunidade. Os alpendres 

estão em diferentes posições à frente ou ao lado uns dos outros. Algumas pessoas ficam 

esperando seus filhos chegarem da escola para brincar de bicicleta ou bola; sempre aos 

olhares dos adultos. Nesse cenário ficamos sentadas até escurecer. As crianças chegaram na 

hora de sempre, tiraram as fardas no quarto e foram para o alpendre conversar com os adultos. 

Quando a luz dos postes acendeu algumas mulheres que estavam em seus alpendres entraram. 

A dona da casa que me hospedava foi fazer o jantar: cuscuz, batata doce, peixe assado que o 

marido trouxe da casa da mãe, uma forma muito comum de troca de troca entre as famílias, e 

leite com café. Repetiu todo o ritual de preparo das refeições anteriores. 

Depois do jantar, colocamos a louça em uma bacia e deixamos em cima de uma 

cadeira ao lado do fogão para lavar no outro dia pela manhã; depois, todos foram assistir à 



televisão na sala. Eu voltei para a cidade de Assu e, à medida que passava pelas casas, 

observei poucas pessoas nos alpendres no horário das novelas. 

4.1 A COZINHA NO OLHAR DAS CRIANÇAS 

Os desenhos das crianças a seguir mostram a dinâmica doméstica numa linguagem 

visual que complementa o texto etnográfico do fazer doméstico, dentro e fora da casa. 

Partindo da tradição hermenêutica de Clifford Geertz que imagem e texto se completam para 

produzir uma descrição densa. “Os textos antropológicos são eles mesmos interpretações e, na 

verdade, de segunda e terceira mão. (Por definição, somente um “nativo” faz a interpretação 

em primeira mão: é a sua cultura)”(GEERTZ, 1989, p.25 ).  



           
Desenho 6: concepção de cozinha de Mykaele, 9 anos. 

             



       Desenho 7: concepção de cozinha - Natália Maria da Silva . 



Desenho 8 : representação do almoço e do jantar de Maria Simone de Melo. 



Desenho: 9 Lucas da silva 



Desenho: 10  Joice Laise de Oliveira 



Desenho: 11 Marcelo Valdir de Oliveira. 

5 RIFA ENTRE AMIGOS: DIMENSÃO SOCIAL DA COZINHA 



Rifa-se entre amigos é uma expressão tirada da maioria dos convites impressos para a 

rifa do Pacará. Os convites da rifa são confeccionados na cidade do Assu e seguem mais ou 

menos o mesmo padrão: 

Rifa-se entre amigos 01 (um) garrote33 no Pacará e bozó, no 
dia 19/ 08/ 2007 (Domingo) às 10:00h da manhã, na Mutamba 
da Caeira. Org: Zé Paulo e Toinho. 34

Convidamos os amigos para participarem de uma rifa de (1) 
um PORCO, no dia 11/08/2007, às 8:00h da noite na 
residência de Diassis na Mutamba da Caieira- Assú RN.35

A Rifa do Pacará é um encontro regular de amigos e vizinhos com fins econômicos e 

lúdicos. Tradicional na região rifa-se um animal por meio de um jogo de baralho com regras 

claras e objetivas chamado o Jogo do Pacará. 

O acontecimento, que classificaremos de Festa do Pacará, é um momento em que as 

famílias se organizam em torno da cozinha no preparo de comidas para oferecer aos 

convidados. De costume as rifa acontecem nos finais-da-semana. Os convidados são amigos 

ou parentes do dono da casa ou fazem parte da rede de sociabilidade da comunidade e 

circunvizinhanças.

A participação na Festa se dá por convites que podem ser formais, confeccionados em 

gráficas, por divulgações na rádio Princesa do Vale da cidade do Assu, ou informais, através 

da divulgação entre amigos que participam costumeiramente de jogo do pacará nas 

circunvizinhanças.

 A descrição da Festa do Pacará revela a dimensão econômica e social do espaço 

coletivo da cozinha da Mutamba da Caieira. O produto das rifas, predominantemente, são 

33 Garrote: boi na fase intermediária entre o bezerro e o boi. 
34 Convite para a rifa do pacará na casa de Toinho. 
35 Convite para a rifa do pacará na casa de Edite e Diassis. 



animais de pequeno ou grande porte, como porcos e carneiros sendo os garrotes, criação de 

pouca relevância na cidade, são os menos rifados. 

 No que diz respeito à dimensão econômica, a rifa do animal é uma maneira das 

famílias obterem ganhos mais vantajosos do que vender o produto diretamente ao marchante. 

Um porco pesando 70 quilos é vendido para o marchante numa média de R$ 3,50 (três reais e 

cinqüenta centavos) o quilo; esse mesmo porco na rifa poderá ser vendido por R$ 10.00 (dez 

reais) o quilo. 

 Para ser vendido no jogo o porco é dividido em quilos que correspondem a um 

determinada quantidade de senhas que são adquiridas pelos jogadores. Cada senha equivale a 

um peso estabelecido pelo proprietário do animal que está sendo vendido. O jogo, além de 

oferecer vantagens econômicas para as famílias que vendem um animal, é também um 

momento de festa e encontros de amigos, portanto um momento econômico-festivo. As 

comidas e bebidas da Festa são oferecidas gratuitamente, pois é o organizador que assume o 

ônus para realização do evento. Os pratos oferecidos aos convidados são tirados da reserva 

econômica da família como as pequenas criações de animais (galinhas, patos, porcos e 

bodes) que são sacrificados para o preparo da culinária. Algumas pessoas dizem que trabalho 

no preparo da Festa para rifar um animal muitas vezes não compensa o lucro devido aos 

gastos com as comidas e bebidas e o cansaço com a execução das tarefas, mesmo que essas 

sejam realizadas em cooperação com vizinhos e amigos. 

Neste capítulo, descrevemos o Jogo do Pacará como um momento de festa, numa 

dimensão do espaço alimentar da comunidade Mutamba da Caieira. A festa oferece a 

compreensão do conjunto de relações que se constroem em torno da cozinha desde a 

produção, a preparação e consumo dos alimentos que a compõem. Serão três os momentos 

descritos neste trabalho: o animal no contexto familiar, o espaço da cozinha e o culinário, e, 

por último, o jogo, o encontro de amigos e a comilança. 

Tomei conhecimento de várias Festas do Pacará na comunidade e fui convidada para 

participar de algumas. Através das observações das Festas, desde o momento da arrumação do 

espaço doméstico, da matança dos animais, elaborações culinárias, preparação dos pratos num 

amplo espaço social de reciprocidades em que os trabalhos coletivos eram executados por 

parentes e amigos próximos da família, decidi descrever esse momento como capitulo 

conclusivo do trabalho, pois é nele que a cozinha se apresenta ao grupo do qual faz parte 

como um banquete de abundância, exibição da comida, inovações de pratos e gostos 

diversificados.



 É na preparação da Festa do Pacará que a cozinha se revela numa relação de 

interações entre as pessoas envolvidas. Estas “relações são significativas e devem ser 

consideradas, pois é nelas onde se situa a verdadeira vida da sociedade e a sociedade não é 

nada mais do que um conjunto das interações” (SIMMEL, 1917, p.96). 

 Na comunidade essas relações começam nas mais elementares tarefas da vida 

cotidiana no espaço de uma cozinha. Uma relação de reciprocidade entre os vizinhos que se 

revela na preparação da Festa começando no espaço do terreiro com a matança dos animais, 

que predominantemente nele são criados. O contexto casa/quintal/roçado envolve a família 

extensa com distribuição de tarefas e de comidas. 

 Começo nesta parte do trabalho descrevendo como me aproximei para participar de 

uma Festa do Pacará. Já tendo recebido um convite muitos dias antes da rifa, cheguei à 

localidade sexta-feira, quando ela estava programada para o dia seguinte à noite.  

 Às 16 horas, horário da minha chegada no dia anterior à festa, alguns jovens 

conversavam e crianças brincavam no alpendre. Os rapazes sentados em cadeiras de balanço 

de ferro cobertas de náilon, as crianças sentadas em pequenos tamboretes (banquinhos) feitos 

de madeira com couro. Perguntei pela dona da casa e fui informada que ela estava na cozinha. 

Escutei um grito vindo lá de dentro pedindo para que eu entrasse. Na medida em que entrava 

na casa via os cômodos cheios de senhoras e algumas jovens lavando panelas, bacias, a louça 

que seria utilizada para o preparo das comidas no dia seguinte. Algumas trocavam as cortinas 

das portas dos quartos, outra lavava o banheiro, todas trabalhavam em harmonia. Perguntei 

por que tanta gente para arrumar a casa e uma mulher respondeu: “Há você não sabe o que é 

trabalho não. É trabalho demais fazer uma rifa do Pacará, isso é apenas o começo dos 

trabalhos, amanhã temos que acordar cedinho para limpar os terreiros, preparar as comidas e 

organizar as mesas”. Observei os trabalhos enquanto tomava café com a dona da casa e uma 

cunhada dela; ao anoitecer algumas mulheres foram embora aos pouco; Também chegou 

minha hora de ir, saí prometendo que voltaria no dia seguinte para a Festa. 

 A rifa do Pacará muitas vezes é programada pelas famílias a partir da aquisição do 

animal. Se o animal for um bacuri (leitão, filhote de porco), um cabrito ou bezerro, a rifa é 

programada para quando esse animal estiver pronto para o abate. Nesse ínterim, a família faz 

os contatos, o orçamento da Festa, estabelecendo a quantidade de pessoas a serem convidadas 

e cálculos do lucro; geralmente rifam um animal da criação doméstica como porcos, 

carneiros, cabras, criados como uma reserva monetária para reforçar o orçamento familiar nos 

momentos necessários.  



 Analisando a relevância econômica do porco nas famílias seridoenses do Rio Grande 

do Norte, Maria Izabel Dantas (2008, p 106) denominou essa reserva de “poupança viva”, 

onde verificou que “desde o século XlX , havia  porcos no Seridó e eles representavam uma 

auxílio significativo no orçamento familiar. Como hoje, serviam de reserva alimentar para o 

cardápio cotidiano e festivo, como uma espécie de poupança para as famílias mais pobres”. 

Nas condições que as famílias criam os animais no espaço doméstico o porco é o 

animal que envolve uma participação maior para a aquisição do seu alimento. A fotografia 38 

mostra a conservação dos porcos para o abate no espaço das famílias. 

5.1 O ANIMAL NO ESPAÇO DOMÉSTICO 

    Fotografia 43: o animal no chiqueiro. 

 O animal é colocado em pequenos cercados ou chiqueiros no quintal da casa é 

alimentado com restos da comida que sobram das cozinhas dos arredores. A família 

proprietária do animal quando compra um porco pede aos vizinhos que coloquem um balde de 

plástico ou uma panela velha em seu quintal para que sejam depositadas as sobras dos pratos 

de todas as refeições que são recolhidas diariamente para seu consumo. 

 O período de criação de um porco desde o desmame até a fase de abate dura uns sete 

a oito meses. A criação de porcos envolve as famílias nos cuidados com o animal estreitando 

os laços de reciprocidade e vínculos simbólicos que no abate se revelam em atos concretos na 



distribuição das partes não comercializadas para as pessoas que juntaram os restos de 

comidas36. Essas relações de trocas acontecem no âmbito doméstico da cozinha, criando laços 

de sociabilidade intracomunitárias. São observados de forma mais enfática nos espaços 

domésticos no processo de preparação da Festa do Pacará. Observei uma das Festas quando 

fui convidada e passo a descrever abaixo. 

5.2 NOS BASTIDORES DA FESTA – UMA REDE DE SOCIABILIDADE

 No dia da Festa cheguei às sete horas da manhã e já havia um número considerável 

de homens e mulheres distribuídas pela cozinha, terraço e pelo terreiro. A dona da casa falou 

que acordou às quatro horas da manhã para varrer o lixo do quintal e queimar. As mulheres 

arrumam a casa até o quintal para receber os convidados, muitas vezes amigos que há muito 

tempo não se encontravam. A família sente prazer em oferecer um ambiente aconchegante 

para eles. 

 Os homens no terreiro preparavam os utensílios para a matança dos animais; 

utilizavam tachos e latas grandes para ferver água. O fogo foi improvisado com duas fileiras 

de tijolos numa altura de mais ou menos quarenta centímetros do chão até o recipiente. O fogo 

estava sempre aos cuidados dos homens que colocavam a lenha, olhavam a água até ferver e 

levavam para outros homens pelarem (retirada dos pelos) o porco. As mulheres tratavam o 

estômago, as tripas, fígado, rins, coração, e pata (unhas) do animal. Essas partes, quando do 

bode, são utilizadas para fazer picado, buchada e funsura. As do porco servem para feijoadas, 

e torrados37.

O desenho seguinte mostra a planta baixa de como estavam distribuídas as pessoas nos 

espaços da cozinha dentro de casa, da cozinha do terraço e da do terreiro. No texto descrevo o 

movimento da ação como as pessoas estavam colocadas nos espaços das cozinhas executando 

as tarefas para a Festa do Pacará. 

36 A prática de juntar comida para animais doméstico numa relação entre vizinhos pode ser vista numa 
análise mais detalhada no estudo de Maria Isabel Dantas (2008) “O Sabor do Sangue, Uma análise 
sociocultural do chouriço no Seridó do Rio Grande do Norte”. 
37 Torrado: carne geralmente frita 



          Desenho 12: atividades desenvolvidas nas cozinhas para a Rifa do Pacará 



5.2.1 A cozinha dentro da casa 

 No espaço 1 está a mesa principal da casa onde a família faz as refeições diárias. No 

dia da Festa ela estava servindo para colocar caçarolas, panelas e travessas com as comidas já 

prontas e que foram servidas às pessoas em pequenos pratos na hora do jogo.  

 Por se tratar de muita comida e receitas diferentes, alguma parte da louça como 

panelas e travessas foram adquiridas através de empréstimos nos vizinhos e parentes. No 

espaço 2, um freezer horizontal para refrigerar garrafas d’água e refrigerante. O freezer é um 

eletrodoméstico que pode ser obtido por meio de empréstimos, e, quando não, as bebidas são 

colocadas em um isopor grande, geralmente é alugado ou emprestado por pessoas da 

vizinhança.

 As bebidas quentes (rum, cachaça vodka) são guardadas no armário, (3), onde 

também ficavam colheres, garfos, talheres, conchas, copos e pratos descartáveis que serviram 

os convidados. O fogão a gás (4) é o mais usado nas casas em dias de jogo do pacará, pois 

facilita cozinhar quatro tipos de comidas ao mesmo tempo. Duas mulheres estavam 

responsáveis pela cozinha. A uma cabia a tarefa de selecionar e preparar as receitas e a outra 

auxiliar no fazer. Ela tirava água dos potes (5) que ficavam perto da mesa e da entrada para 

sala e dava para a parceira colocar nas panelas, ou olhava as comidas quando a outra 

precisava sair da cozinha.

5.2.2 A cozinha do terraço.  

Um homem cortava as partes da carne (6) de um bode em cima de uma mesa 

retangular de mais ou menos um metro de cumprimento que eram transformadas em receitas 

pelas mulheres. Na medida em que a carne ia sendo cortada pelo homem (7), as mulheres 

selecionavam as partes para cortá-los em pedaços menores e temperá-los para o cozimento. 

Numa mesa pequena (8) duas mulheres descascavam verduras e tubérculos (batatas doce, 

macaxeira38, jerimum, beterraba e repolho) que acompanhavam os tira-gostos (9). Uma 

38 Carro de linha: ônibus de empresa de transporte rodoviário 



mulher lavava a louça em uma pia para atender a demanda e não faltar na Festa (10); Um 

grupo de três ou quatro mulheres, incluindo crianças, sentadas em círculo nos tamboretes 

debulhava feijão verde para cozinhar. 

5.2.3 A cozinha do terreiro 

 O terreiro era o lugar de maior movimento de pessoas, vizinhos, parentes, curiosos 

que apareceram para ajudar ou simplesmente observar (11). Dois homens se concentravam na 

preparação da fervura da água para pelar o porco que ia ser vendido na rifa. A água estava 

numa lata grande suspensa por tijolos num fogo a lenha que ficava mais distante e perto de 

um reservatório d’água. Do outro lado do reservatório (12), também um pouco afastada do 

terraço e das pessoas, uma idosa (67 anos) tratava o fato (estômago) do animal para fazer a 

buchada. Seu trabalho era auxiliado por um jovem de mais ou menos quartoze anos que tirava 

água da torneira do tanque em um balde grande e levava para encher as bacias que ela 

utilizava com água para limpar o fato do animal.  

 Embaixo de um umbuzeiro (13) homens penduravam nos galhos, de cabeça para 

baixo, após terem largado no chão por mais ou menos cinco minutos, o bode que havia sido 

morto com uma única paulada na cabeça. Sangravam e tiravam seu couro. O sangue foi 

colocado imediatamente numa água quente para dar a consistência sólida necessária às 

receitas (buchada e picado39). O ritual de abate e corte do animal era observado por adultos e 

crianças independente de sexo.

 Vários curiosos observavam os homens despelando e esquartejando um porco. Os 

homens (14) colocavam uma grande tábua no chão e punham o porco com que havia sido 

morto a tiros de rifle na cabeça. Despelavam, colocando água quente para soltar o pelo 

raspando-os com uma faca grande. Do porco eles não aproveitaram o sangue para as receitas, 

esse foi colocado para outro porco comer (15). Adultos e crianças observavam todo o serviço 

(16). Um tanque coberto com telhas, lugar onde a família extensa de quatro residências (pai e 

três filhos casados que moram no mesmo terreno) armazenava água.  

39 Picado, receita nos anexos.  



 As imagens 17, 18 e 19 são de árvores, respectivamente, umbuzeiro grande, 

umbuzeiro pequeno e goiabeira. Também no terreiro estavam o chiqueiro dos porcos (20) e a 

plantação de hortaliças e ervas (21). A geladeira da família ficava na sala (22). 

5.3 MÃOS FAZENDO (ARTE) CULINÁRIA: A COMIDA DA FESTA 

Com alto grau de ritualização e seu considerável investimento 
afetivo, as atividades culinárias são para grande parte das 
mulheres de todas as idades um lugar de felicidade, de prazer 
e de invenção (GIARD, 2002, p.212). 

 Já foi observado que as atividades numeradas no desenho 10 não seguiram uma lógica 

cronológica. Por ordem de preparo o bode e as galinhas foram mortos primeiros porque eram 

utilizados para fazer a comida da Festa. Por último, mataram o porco da rifa. Duas galinhas 

grandes abatidas já haviam sido tratadas pela sogra da dona da Festa antes das sete horas da 

manhã. Perto do fogão, uma jovem mulher estava temperando em uma caçarola algumas 

macaxeiras para uma receita nova. Segundo os homens que participavam do evento, estava 

fazendo uma vaca atolada40receita nova que vem sendo introduzida nas Festas do Pacará. A 

mulher disse que “essa comida é mais apreciada pelos mais jovens, se trata de um ensopado 

de macaxeira com carne bovina”.

 Para esse dia as mulheres programaram várias receitas e a projeção, informaram, era de 

fazer todos os pratos planejados para oferecer às pessoas a noite durante a Festa. 

 Das receitas com carne programaram vaca atolada, galinha caipira, picadinho de 

coração de boi, fígado de criação, carne de bode, buchada e fussura. De complemento, o arroz 

refogado, batata doce gerimum, feijão verde, feijão branco, farofa e verdura crua (repolho, 

tomate, pimentão, cenoura e beterraba) cortadas em forma de tirinhas e temperadas com 

maionese.  

 As receitas são distribuídas entre as mulheres de acordo com suas habilidades e 

disponibilidades naquele dia; algumas cortavam e temperavam toda carne para outras 

40 Receita nos anexos. 



cozinharem, pois o cozinhar requer mais tempo e cuidados constantes. É preciso estar fazendo 

perto do fogão enquanto até a comida ficar pronta. Outras mulheres saiam de suas casas 

deixando seus filhos e afazeres para ajudar no que podia na realização da Festa do vizinho ou 

parente e ficavam indo vindo entre suas casas e a casa da Festa.  

 A mulher que fica responsável pela cozinha deve ter a habilidade e saber a textura, a 

consistência e o conhecimento do cheiro da comida da receita que a outra temperava. Na 

cozinha da Festa essas aptidões eram compartilhadas por todas as mulheres que ali estavam, 

por meio de muita conversas e opiniões, troca de saberes sobre aquele fazer culinário. Tudo 

fluía na mais real intimidade e harmonia.  

 Na preparação das comidas notei que todas as mulheres se sentiam dona da mesma 

cozinha, a cozinha da Festa. A responsabilidade de dar ou não certo pela comida ou pela 

arrumação dos utensílios era de todas. No preparo dos cardápios a intimidade das misturas era 

revelada sem nenhuma cerimônia, sem nenhum segredo do preparo. Compartilhavam saberes 

com complacência que parecia terem aprendido o fazer conjuntamente. 

Pude constatar isso quando perguntei a uma mulher que estava temperando uma 

mistura, se aquela receita ia dar certo sendo feita por outra senhora. Ela falou: “se não der 

certo o problema não foi meu”. Perguntei: E foi de quem? “De todas nós que inventou em 

fazer essa Festa”, e riu. Diante desta resposta, percebi que existe uma diferença entre o fazer 

da mulher na cozinha restritamente do núcleo familiar e o da cozinha coletiva, a cozinha da 

Festa, a cozinha para amigos.  

Na cozinha da Festa as receitas eram propostas individualmente, alguém ditava uma 

determinada receita, que era executada coletivamente. Por exemplo, a jovem senhora que 

estava fazendo a vaca atolada, se responsabilizou pelo feitio porque seu marido e alguns 

colegas tinham degustado e apreciado muito a comida em uma Festa do Pacará em outra 

localidade e que havia sido feita por “uma mulher da capital”. Seu esposo contou sobre o 

sabor e consistência da comida que todos haviam gostado muito e foi assim que ela resolveu 

tentar fazer a tal receita. O grupo, em harmonia, emitia opinião quanto ao gosto e a 

consistência da vaca atolada; cada mulher queria dar sua opinião na nova comida da Festa, 

que quando ficou pronta, foi saboreada e aprovada por todas. 



Fotografia 44: mulher e criança debulhando feijão verde Fotografia 45: criança fazendo suco de goiaba

Fotografia 46: mulher preparando vaca atolada                    Fotografia 47: mulher temperando feijão já cozido

Fotografia 48: tratando bucho e víceras de bode                     Fotografia 49: tratando bucho e víceras de bode 



Fotografia 50: batata doce, feijão verde, jerimum           Fotografia 51: carne de bode temperada 

Fotografia 52: miúdo de bode (fígado e rins)                    Fotografia 53: galinha caipira temperada 

À medida que os pratos ficavam prontos as pessoas envolvidas nos trabalhos comiam. 

O ritual do almoço fugia da rotina do dia-a-dia e se adequava a especificidade daquele 

momento. Depois da matança dos animais alguns homens sentaram-se em tamboretes para 

conversar embaixo dos imbuzeiros e beber cachaça com tira-gostos (petisco) que as mulheres 

preparavam e serviam. 

Os trabalhos na cozinha e no terraço se estenderam pela tarde, as mulheres 

conversavam sobre diferentes assuntos desde a previsão do que poderia acontecer na Festa ao 

cotidiano de suas famílias. Quando foi se aproximando a noite as pessoas saíram para suas 

casas na intenção de voltarem para a Festa.  

O jogo foi preparado para ser realizado em quatro mesas retangulares de tamanho 

desigual, distribuídas no espaço da frente da casa, nos alpendres e no espaço entre o alpendre 

e rua. Arrumaram as mesas assim que o sol se pôs. Como a luz do alpendre não clareava todo 



espaço que as mesas estavam os homens colocaram uma extensão de luz, mas comumente 

conhecida como gambiarra, de mais ou menos cinco metros de comprimento, saindo da 

tomada elétrica da casa e se espalhando até o poste na rua. Todo o espaço da frente da casa 

ficou claro e dava para ver as pessoas à noite (fotografia 54). 

Por volta das 18h30min, os vizinhos que moravam mais perto chegavam e sentavam 

no alpendre conversando uns com os outros esperando chegar mais convidados para começar 

o jogo. Uma pessoa ficou responsável pelas vendas das fichas para o jogo, outro homem ficou 

responsável para distribuir as bebidas; para esse fim, colocaram uma mesa perto da parede na 

entrada para a cozinha; os copos eram de plástico descartável e de vidro. As bebidas eram 

alcoólicas quentes, como o conhaque, cachaça e Rum Montilla, as bebidas geladas se 

restringiam a água e refrigerante. 

A comida a ser servida durante o jogo estava sobre a responsabilidade das mulheres da 

família.  

O jogo começou quando chegou um vizinho e comprou três fichas. Ele espalhou os 

baralhos na mesa e chamou um colega para jogar. Logo, outros jogadores começaram a 

comprar fichas formando grupos ao redor das mesas, não sem antes tomar uma dose de 

cachaça. Os vizinhos que estavam sentados em seus alpendres chegaram à Festa para 

conversar ou olhar o jogo. 

O jogo quando acontece à noite geralmente é na parte da frente da casa, no alpendre, e 

em todo espaço da frente. Quando acontece durante o dia quase sempre é na parte do terreiro, 

embaixo dos pés de árvores, o imbuzeiro é a árvore mais plantada nos terreiros, devido ela 

proporciona boa sombra, é considerada como já dito antes uma extensão da cozinha.  Na 

sombra do imbuzeiro colocam-se as mesas e realizam o jogo. 

Nas festas que observei havia uma total ausência de musica no espaço do jogo, apenas 

vozes constante proporcionada pelo encontro dos homens e mulheres, e das gritarias nas 

partidas jogadas pelos jogadores. 



          Fotografia 54: jogo do pacará que aconteceu durante à noite na casa de Diassis. 

          
            Fotografia 55: o jogo do pacará que aconteceu durante o dia na casa de Maria Sales. 



5.4 AMIGOS, BARALHOS E COMIDA 

Peço-lhe, não creia que eu estava radiante de alegria porque acabava de 
ganhar em vez de perder, que eu me julgue grande conhecedor do segredo do 
jogo. Este segredo, aliás, bem o sei, é o que há de mais simples e estúpido. É 
preciso unicamente domínio sobre si mesmo e, sejam quais forem as 
peripécias do jogo, a gente evitar o entusiasmo excessivo. Eis tudo. Esta 
regra impedirá você de perder, fazendo necessariamente ganhar… 
(DOSTOIEVSKI, 2000, p.13). 

 Os jogadores são de uma faixa de idade de dezenove a setenta anos, a maiorias, 

homens casados, são poucos os homens solteiros e estes quando vem para rifa quase não joga 

vem acompanhando os amigos ou parentes, geralmente são pessoas da comunidade ou da 

circunvizinhança. 

Os jovens jogam com os mais velhos em igual condição na mesa, como em todo jogo. 

Todos têm a sorte de tirar a carta que pode premiar a jogada, mas  na 
experiência os mais velhos tem muito a ensinar, pois quem joga há muitos 
anos o pacará sabe exatamente o momento de deixar o jogo, e se controlar 
quando esta perdendo, o que o cara moço não sabe, fica entusiasmado e 
termina perdendo muito no jogo esperando ganhar ( Francisco Diassis, 
morador de Mutamba da Caieira, 2007). 

 O entusiasmo no jogo de baralho não tem fronteiras nem idade. No Jogo do Pacará 

esse domínio é propriedade dos experientes jogadores, eles sabem usar as experiências do 

jogo a seu favor, impondo estratégias que as regras do pacará permitem usar.  

 Os jovens, ao redor da mesa de jogadores experientes, ficam apreensivos e 

entusiasmados ao verem como são disputadas as jogadas inteligentes e cheias de prosas e 

estratégias. 



Fotografia 56: homens comendo e conversando          Fotografia 57: momentos de uma jogada inteligente

Fotografia 58: comida e baralho                                      Fotografia 59: jogadores de diferentes idades  

Fotografia 60: prato oferecido (festa pela manhã)                 Fotografia 61: prato oferecido (festa à noite) 

O tipo de cardápio oferecido na festa, não segue uma norma de horário (de jantar ou 

almoço); é um cardápio costumeiro na região, segue mais a lógica do almoço onde muitas 

comidas são cozinhadas e torradas. Seja que acontece de noite ou de dia a culinária oferecida 

na rifa é a mesma, quase não se vê caldos, a única inovação é a vaca atolada. 



 A festa pode acontecer nos horários da manhã ou da noite e se prolonga até acabar 

todas as bebidas e comidas, mesmo que o jogo já tenha chegado ao fim. À medida que saem 

da festa os vencedores pegam suas carnes que são cortadas na hora e na frente do ganhador.  

5.5 A LÓGICA DO JOGO 

 O Jogo do Pacará tem regras bem definidas: para formar uma mesa é preciso sete 

baralhos de 104 cartas cada, As cartas válidas para contagem de pontos vão do número um 

(correspondente ao As do baralho) ao número nove. As outras são chamadas de bode e não 

contam como ponto, são elas: a Dama, o Rei, o Valete, e o numero 10.  

 Para começar o jogo o número mínimo é de dois jogadores, não existe um número 

máximo de jogadores para uma mesa. Depende do interesse dos participantes em querer jogar 

naquele grupo. 

 Os baralhos são espalhados formando uma fileira em cima da mesa, os jogadores se 

posicionam ao redor da dela e qualquer um dos jogadores está livre para começar. Apenas 

dois jogadores começam o jogo eles só podem tirar até três cartas por jogada, dessas cartas sai 

um ganhador, se ganha a jogada com nove (9) ou oito (8) pontos, mas se nenhum dos 

jogadores ao tirar a terceira carta não fizer nove ou oito pontos, ganha o que tiver o maior 

número de pontos. Se os dois empatarem, ganha o que iniciou a jogada. E segue o jogo com o 

próximo da vez, e assim o vai se movimentando seguindo por volta da mesa com os 

participantes que estejam dispostos a jogar. Não é obrigado o jogador que comprou a ficha 

participar de todas as rodadas do jogo, pois qualquer um dos jogadores tem o direito de passar 

a vez, se não quiser jogar naquela rodada.

 Os jogadores da vez na jogada é observado pelos os companheiros e por pessoas que 

não estão fazendo parte da mesa, é um momento de muito algazarra e gritaria, em tons de 

brincadeiras, com objetivo de animação. Durante as jogadas anedotas e piadas são contadas, e 

xingamento verbal uns com outros, isso acontece entre amigos, como diz um jogador, “todo 

tipo de xingamento é permitido no grupo de amigos, parceiros de jogo na região, ou amigo de 

muitas data”. Os curiosos que ficam observando o jogo também são atraídos pelas anedotas.. 

Além delas, as comidas e as bebidas, atraem  muita gente, até quem não joga vem comer na 

rifa e encontrar os amigos. 



 O esquema abaixo vai descrever uma simulação feita por uma pessoa que joga o 

pacará há muito anos, o Senhor Antonio Medeiros da Silva, conhecido nos jogos do Pacará 

como ‘Mederinho’; ele desenhou situações de jogadas onde a mesa é composta por dez (10) 

jogadores41; para fins de exemplificação descreveremos as situações de jogada até o sexto 

jogador.

              Desenho 13: Esquema do jogo baseado no desenho do jogador Antonio Medeiros 

No esquema acima, o jogo vai iniciar com o jogador Numero Dois e o Numero Um. 

O jogador Numero Dois tirou uma carta de 4 pontos, e o jogador Número Um tirou 

uma carta de 3 pontos. O jogador Número Dois tirou uma carta de 2 pontos, e o jogador de 

Número Um tirou uma carta de 4 pontos, os dois já tiraram duas cartas cada. Só que o jogador 

de Número Dois quer uma carta (a terceira carta e ultima que ele pode tirar nessa jogada) e 

diz para o parceiro: Você ta solto42, então o Número Um tira a terceira carta de 5 pontos e 

somou então os números 3+4+5=12. 12 equivale 2 no jogo, porque 12-10=2, como no jogo 10 

( é bode não vale ponto, tranca a jogada ) então sobrou 2 ponto. Portanto o jogador Número 

Dois ganhou a jogada, porque não tirou a terceira carta, ele quando tirou a segunda carta ficou 

com 6 pontos a soma das cartas que ele tinha em mãos, então ele usou a estratégia do está

41 No texto os jogadores serão identificados pelo número de um a seis e com letra maiúscula como, por 
exemplo: jogador Número Um, Número Dois e assim por diante. 
42 A expressão tá solto é uma autorização para que o outro jogador tire a terceira carta só quem pode dizer 
está solto é quem está dominando a jogada, ou seja, quem já vem no jogo, ou quem começa a jogada. 



solto e o outro jogador que tinha 7 pontos tirou a terceira carta e este tirou a carta de 5 pontos, 

somado com as que já tinha ficou de acordo com as regras ficou com 2 ponto. Portanto o 

jogador Número Dois ganha a jogada e seque no jogo com o jogador Numero Três. 

 O jogador Numero Três tirou 4 pontos, e o Numero Dois tirou 3 pontos, o Numero 

Três tirou 3 pontos, e o Numero Dois tirou 5 pontos e ficou com as somas de 3+5=8 pontos, 

portanto com 8 pontos ganhou a jogada. A regra do pacará se ganha a jogada com 8 ou 9 

pontos. O jogador Número Dois seque no jogo com o da vez o jogador Número Quatro. 

 O Número Quatro tirou 5 pontos e o Número Dois tirou também 5 pontos, o Número 

Quatro tirou 4 pontos e o Número Dois tirou mais 5 pontos( ficou trancado na jogada porque a 

somou 5+5=10 pontos. 10 não vale ponto), portanto o jogador Número Quatro ganhou a 

jogada, pois somou 5+4=9. Acontece que ele não quer mais seguir no jogo, portanto passa o 

jogo para o jogador da vez. 

 Começa um novo jogo com os Números Dois e Três. O Número Três tirou um bode, 

o Número Dois também tirou um bode (bode não soma ponto), o Número Três tirou 9 pontos, 

( bateu o jogo), o Número Dois tirou 8 pontos, só que os números 9 e 8 são números que pode 

ganhar a jogada, mas nesse caso o maior é quem ganha, se os dois jogadores tivessem tirado 

ambos 8 pontos, teriam ficado com igualdade de pontos( empatados), mas no jogo do Pacará o 

desempate é por quem iniciou a jogada, quem tirou a primeira carta da mesa. 

 O jogador Número Três que ganhou a jogada segue no jogo com o jogador Número 

Cinco.

 O Número Cinco tirou um bode, e o Número Três tirou um bode também, aí o 

Número Cinco tirou 8 pontos, e o Número Três na segunda carta tirou 6 pontos, quem tira oito 

ganha a jogada, portanto ganhou o jogador Número Cinco. Ele seguiu no jogo com o Número 

Quatro.

 O jogador Número Cinco tirou 3 pontos, o Número Quatro tirou 2 pontos, o Numero 

Cinco tirou 4 pontos, e o Número Quatro tirou 4 pontos, aí o jogador Número Cinco diz para 

o Número Quatro: ta solto43. Então o Número Quatro tira 4 pontos, somou 2+4+4=10, ele se 

trancou na jogada, porque ficou com dez pontos (bode). O jogador Número Cinco segui no 

jogo com o Número Seis.  

43 Alguns jogadores diz que autorizar o parceiro para ficar solto,é uma maneira inteligente de jogar o 
Pacará.



5.6 AS MULHERES NO JOGO 

 Como as regras do pacará só permitem tirar três cartas, se torna um jogo fácil de 

aprender, assim como uma grande chance de ganhar uma jogada. 

 Algumas mulheres sabem jogar o pacará, mas poucas jogam rotineiramente, quando 

jogam é ‘porque estão em ambiente familiar, na sua casa ou de parentes próximos.  

 Fui convidada para comprar fichas e jogar, mas falei que não sabia das regras por 

isso não participaria da jogada, fiquei observando uma jovem que estava jogando, era a 

cunhada do dono da rifa, ela participou de poucas jogadas, porque tinha comprado poucas 

fichas e logo perdeu todas, e não quis ariscar perder mais dinheiro, falou que os homens são 

muito rápidos no tirar das cartas, portanto a jogada termina rápido onde você perde ou ganha 

rápido, não dá para tomar gosto no jogo disse ela. 

 O prazer de jogar é visível nos grupos de amigos as disputas pelas cartas que 

completava suas jogadas eram enaltecidas que se completa com xingamentos e risadas no 

final.

Outra disputa era por lugar para jogar na mesa que tinha pessoas de um poder 

aquisitivo mais elevado do que a maioria dos jogadores, como donos de mercearias, donos de 

pequenas propriedades, nas vizinhanças, homens que se destacam pelo poder aquisitivo dos 

bens materiais ou simbólicos, como os lideres sindicais ou vereadores, marcar sua presença na 

comunidade. Esses geralmente não jogam. O interesse para jogar na mesa de pessoas com o 

poder aquisitivo maior do que a maioria acontece porque eles compram mais fichas e ficam 

mais tempo no jogo, portanto quem joga com eles poderá fazer muitas jogadas inteligentes e 

ganhar muitas fichas e tirar muitos quilos de carne, disse o dono da Festa.

 O fato de poucas mulheres não participarem com freqüência das jogadas não 

eliminava sua importante presença no jogo. Elas com sua arte culinária eram as atrizes 

principais. Os jogadores que não participaram da preparação e arrumação da Festa durante o 

dia sentiam a presença delas em cada prato que ia sendo servido. O cheiro das comidas 

revelava o simbólico gesto feminino da culinária da Festa; a estética dos pratos com sua 

mistura de elementos e combinações de cores expressava a marcante presença do toque 

feminino nas mesas do jogo.  

 O ritual de entrada e saída das cozinhas para o alpendre com pratos bem arrumados 

era tarefas das mulheres; elas estavam sempre vigilantes observando atentas se estava faltando 



alguma coisa para os jogadores, e, principalmente, aos amigos da família; os homens da casa 

ficavam responsáveis pela distribuição das bebidas e de ir até a cozinha repassar a preferência 

das comidas requisitadas pelas pessoas. Quando o intervalo era longo de um tira-gosto para 

outro, algumas vozes saíam do meio da gritaria com a expressão: “é a seca, olha a seca, é a 

seca”. Essa expressão faz parte do linguajar da Festa do Pacará, ela é evocada para reclamar a 

falta de comida e bebida na mesa para os jogadores. O sentido da palavra seca vem da falta de 

comida nos períodos de secas na região.  

A falta de comida na festa é um desprestígio para família que rifa o animal, pois as 

pessoas comentam com as outras, que não participaram da Festa, porque não tinha comida,

“era uma seca danada”, dando a entender que o dono da festa só queria vender seu animal; 

os boatos que circulam na circunvizinhança como uma forma de projeção para uma rifa 

futura; se a festa não agradou aos convidados, aqueles jogadores que não comeram bem, 

provavelmente não irão a uma próxima rifa naquela casa. Isso é motivo de preocupação para o 

dono da Festa, porque sua imagem nas rifas seguintes vai estar associada ao fracasso do 

acontecimento.  

 O Jogo do Pacará é também um encontro de amigos com laços de compromissos e 

vínculos de amizade fortes, sólidos, que não vão ao evento pela comilança. Quando não 

podem comparecer a Festa do amigo fazem questão de enviar o dinheiro da rifa por outro 

amigo para que este jogue por ele, dando prova de sua fidelidade. Há também as pessoas que 

jogam com seu grupo e perde as jogadas. Contudo, na hora de converter as fichas em quilos 

de carne os que ganham dividem com o perdedor a carne premiada e assim todos do grupo 

voltam com carne para suas casas, revelando uma reciprocidade onde: 

A sociabilidade cria caso se queira um mundo sociologicamente ideal: 
nela,a alegria do individuo está totalmente ligada à felicidade dos 
outros. Aqui, ninguém pode em princípio encontrar sua satisfação à 
custa de sentimentos alheios totalmente opostos aos seus. Essa 
possibilidade é excluída por várias outras formas sociais que não a 
sociabilidade. SIMMEL (2006, p.69) 

 Como mostramos empiricamente, relações sociais e simbólicas são construídas em 

torno do fazer doméstico para a Festa do Pacará. Desde a preparação do evento, onde as 

famílias se organizam num ritual de arrumação da casa, matança de animais para a culinária 



até a degustação na hora do jogo. O evento é um momento singular onde as cozinhas de 

dentro da casa, do terraço e do terreiro se projetam como espaço criador de sociabilidade que 

se renova nos momentos de festa. 



CONCLUSÕES 

A premissa inicial que nos indagamos neste trabalho de pesquisa foi a de que a 

cozinha não é apenas lugar de preparo de alimentos, mas também espaço social onde, e 

entorno do qual, homens e mulheres estabelecem relações cotidianas revelando redes de 

sociabilidades intracomunitárias em um uso coletivo do espaço doméstico. 

 Os dados empíricos, através da etnografia, nos possibilitaram fazer uma leitura da 

cozinha da Comunidade Mutamba da Caieira como um lugar onde relações sociais e 

simbólicas que se desenvolvem no âmbito familiar, se estendem entre os grupos de vizinhos e 

parentes, constituindo práticas sociais importantes que nos revelam representações, valores, 

crenças, cooperação e sociabilidades. Com esse intuito, elaboramos três conceitos 

operacionais de cozinha, sendo eles: a cozinha de dentro de casa, do terraço e do terreiro. 

Interações de aspectos relevantes da estrutura e organização social nos espaços do qual se 

interligam por meios de práticas domésticas, com maior expressividade na Rifa do Pacará, um 

momento singular na comunidade, em que os três lugares de cozinha apresentam-se para os 

grupos de amigos como uma cozinha mais social. Considerando que a rifa possui 

características de festa, pois não se destina apenas a conglomerar pessoas com o objetivo de 

endossar a renda familiar vendendo animais que são rifados e sorteados por meio de um jogo -

o Jogo do Pacará � que aqui denominamos de Festa do Pacará, onde pessoas circulam para 

conversar, comer e beber, observar os amigos jogando, numa rede de sociabilidade sem, 

necessariamente, participarem dele.  

 Vimos, no decorrer do trabalho, como se deu o processo de deslocamento das 

cozinhas quando as famílias saíram dos sítios localizados em torno das lagoas Piató e 

Mutamba, para o lugar perto da rodovia acompanhando seus familiares que foram recrutados 

para trabalhar nas firmas, de fruticultura, após a construção da barragem Armando Ribeiro 

Gonçalves, onde se formou uma comunidade com características rurais e lógica urbana de 

ocupação do espaço. Mostramos também que o deslocamento das cozinhas não se deu por um 

planejamento arquitetônico. As famílias conservaram a mesma lógica de construção dos 

cômodos da casa anterior, mas, com a diferença do espaço do entorno onde animais eram 

criados soltos, nos sítios e com a necessidade de manter suas criações, uma nova forma do 

entorno foi instituída, ligando os cercados e chiqueiros aos terreiros das residências. 



  As cozinhas, como promotoras de redes de sociabilidades se deslocam em situações 

da vida cotidiana seja na organização de um piquenique ou uma festa, onde sua cultura 

material pode ser transferida para a beira de uma lagoa, em um momento de descontração e 

entretenimento. Homens e mulheres compartilham tarefas onde a alimentação apresenta, no 

espaço social da cozinha, em todos seus aspectos materiais e simbólicos, os alimentos como 

bons para pensar, por se tratar de uma atividade universal, onde a natureza é transformada em 

cultura (LEVI-STRAUSS, 2003).  

  No decorrer deste trabalho identificamos a linguagem da cozinha e como ela se 

apresenta com seus símbolos e cultura material na experiência cotidiana das famílias, através 

e nos espaços de preparação de alimentos em Mutamba da Caieira, pelas trocas tradicionais de 

saberes culinários, a assimilação às técnicas rudimentares e de novos fazeres culinários. 

Saberes que são transmitidos de forma oral e prática pela observação ou pelo fazer mútuo que 

demarcam na cozinha de dentro de casa, do terraço e do terreiro, diferentes funções 

distribuídas por sexo e idade. 

 Algumas questões expostas neste trabalho são plausíveis de reflexões futuras tendo 

em vista não ter sido, a princípio, nossa intenção estudar a cozinha como um espaço formador 

de sociabilidade no espaço do comestível da Festa do Pacará. No momento em que estávamos 

realizando o trabalho etnográfico, fomos conduzidos a ter um olhar mais aprofundado do 

fazer doméstico nessas três cozinhas durante a organização e realização da festa. Na ocasião 

da sua realização a sociabilidade se revelou no entrelace da comunidade da Mutamba da 

Caieira e circunvizinhanças. Pareceu-nos que a Festa do Pacará demarca relações sociais intra 

e intercomunitárias na região do Assu. Essa indicação aponta para temas que podem ser 

explorados em trabalhos subseqüentes, tendo como objeto as relações em torno da cozinha. 

No Rio Grande do Norte o pacará, também é realizado em outras comunidades, considerando 

as suas dinâmicas especificas. Segundo Dantas (2008), esse jogo é um elemento constituinte 

de um contexto maior “a Festa do Chouriço” no Seridó. Enquanto na região do Assu, ele é o 

próprio evento onde forças diversas são despendidas para a sua realização, renovando as redes 

de sociabilidades, como ocorre na Mutamba da Caieira.     
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ANEXOS :

Receitas

Cuscuz 

Ingredientes:

- Farinha de milho na quantidade que desejar 
 - Sal 

MODO DE PREPARO: 

Molha a farinha de milho e deixa descansar por alguns minutos, coloca em uma  cuscuzeira 
com água no fogo e deixa por 12 a 15 minutos, retira do fogo e molha com um pouco de água 
quente para ficar soltinho. 

Canjica

Ingredientes:

- Milho verde 
- Açúcar 
- Leite 
- Canela em pó 
- Uma pitada de sal 

MODO DE PREPARO: 

Passa o milho verde no liquidificador ou mói no moinho, côa e coloca na panela com leite, 
açúcar, sal e leva ao fogo. Mexe até engrossar. Deixa no fogo e com leves mexidos de vez em 
quando, até ficar com cheiro de milho cozido. Coloca em um refratário e polvilha com canela. 

Pamonha

Ingredientes:

- Milho verde 
- Açúcar; 
- Uma pitada de sal; 
- Palha de milho verde; 



- Barbante 

MODO DE PREPARO: 

Rala o milho verde e coloca açúcar, sal, enche as mochilas feitas com a palha verde que 
retirou das espigas e amarra com barbante, colocando em uma panela com água no fogo 
cozinhando até ficar cheirando a milho cozido. 

Milho cozido 

Ingredientes:

- Espigas de milho 
- Sal a gosto 

MODO DE FAZER: 

Descasca as espigas, retirando todo os fios do milho, coloca em uma panela com água já 
quente e deixa até ficarem bem mole os grãos, soltando um cheiro forte.   

Feijão

Ingredientes:

- Feijão seco 
- Tempero completo 
- Cebolinha 
- Coentro 
- Sal a gosto 

MODO DE PREPARO: 

Cozinhar só com água,  o feijão, (o mais usado é o plantado na região- feijão ma cassar) 
depois de cozido colocar os temperos, que pode ser o tempero completo comprados nas 
mercearias, ou cebolinha e coentro. 

Feijão verde 

Ingredientes:

- Feijão verde 
- Coentro e cebolinha 



- Sal agosto 

MODO DE PREPARO: 

Cozinha apenas com água e sal, depois de cozinhado colocar coentro e cebolinha. 
Fussura

Ingredientes:

- Miúdo de bode ou carneiro cortados em pedaços pequenos 
- Pimenta do reino 
- Alho 
- Cebola 
- Pimentão 
- Colorau 

MODO DEPREPARO: 

Tempera tudo e coloca para cozinhar. Serve com a farofa feita do caldo. 

Buchada

Ingredientes:

- Intestino e vísceras de bode ou carneiro 
- Alho 
- Pimenta do reino 
- Cebola 
- Colorau 
- Pimentão 
-Cenoura picada 

MODO DE PREPARO: 

Depois de limpas as vísceras, corta o intestino em tamanho que der para fazer um rolinho, 
corta as vísceras em picadinhos e temperar com alho, pimenta de reino, colorau, 
cebola,cenoura picada, pimentão. Mistura tudo, coloca nos saquinhos feitos com o intestino, 
coloca em uma panela com água quente até cobrir as partes, juntamente com os pés (unhas). 
Leva ao fogo até cozinhar bem. Colocando água quando necessário 

Vaca atolada 

Ingredientes:

- Carne de boi 



- Macaxeira 
- Tempero completo 
- Cebola e pimentão. 
MODO DE PREPARO: 

Tempera a carne com tempero completo, cebola, pimentão e leva ao fogo com água para 
cozinhar até ficar bem mole; em outra panela cozinha as macaxeiras, quando elas ficarem 
cozinhadas, mistura com a carne, deixando com o caldo, e serve em pequenas porções. 

Picadinho

Ingredientes:

- Rins ou fígado cortados bem miudinho 
- Alho 
- Pimenta do reino 
- Tempero completo 
- Óleo 
- Sal a gosto 

MODO DE PREPARO: 

Tempera com alho, pimenta do reino, tempero completo, coloca para cozinhar em pouca água 
e deixando, coloca óleo e deixa ficar bem mole serve com farinha. 

Galinha caipira 

Ingredientes:

- Galinha caipira 
- Alho 
- Cebola 
- Pimenta do reino 
- Colorau 
- Óleo 

Corta a galinha caipira, nas juntas, o peito em pedaços pequenos, tempera com alho, cebola, 
pimenta do reino e colorau. Coloca óleo e bota para cozinhar com pouca água, até ficar bem 
mole. Deixa sempre um pouco de caldo para fazer a farofa.  

Desenho original da lógica do jogo do Pacará. 




