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INTRODUÇÃO 

Manter a tradição e inovar pode parecer dois processos opostos a 

princípio uma vez que comumente relaciona-se o que é tradicional com 

antiguidade, imobilidade, algo que deve permanecer como sempre foi e 

inovação com a criação de algo novo, diferente do que já existe. 

Entretanto os conceitos de tradição e inovação evoluíram e hoje é aceito 

e comprovado cientificamente que a cultura é dinâmica, Bérard, 

Marchenay e Casabianca (2010) afirmam que a tradição não é mais um 

produto do passado, uma vez que o passado não produz o presente, pelo 

contrário o presente que molda o passado. Ou seja, os costumes podem 

mudar em função do contexto em que se vive. Da mesma forma que 

atualmente admite-se que para inovar não é preciso algo totalmente 

novo, Bessière et al (2010) atestam que criação de produtos alimentares 

pode surgir de matérias primas locais já existentes e combiná-las com 

novas formas de preparo, por exemplo.  

Desta relação entre tradição e inovação na alimentação estuda-se 

o arubé, molho indígena feito com o tucupi (sumo da mandioca) e 

engrossado com a própria massa da mandioca. Tradicionalmente os 

índios o usavam como condimento e para preparo de suas pimentas. Os 

registros sobre a iguaria são poucos e aparecem em alguns livros que 

Stamp
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versam sobre a mandioca e sobre a história da alimentação brasileira, a 

exemplos, das obras de Milton de Albuquerque (1969) e Osvaldo Orico 

(1972), respectivamente. E estes foram alguns dos livros que o Chef de 

Cozinha Ofir Oliveira, especialista e pesquisador da culinária amazônica 

leu para aprender a preparar o arubé e partir do mesmo criou um novo 

prato, o Peixe a Capitoa.  

Geyzen, Scholliers e Leroy (2012) afirmam que cada vez mais os 

principais chefs de cozinha reconhecem a tradição como base para a 

inovação, construindo hábitos culinários com invenções cumulativas e 

não pela mera questão da novidade. A partir do exposto, o objetivo deste 

estudo é demonstrar como uma comida tradicional, neste caso específica, 

de tradição indígena, consumida cotidianamente no passado pode voltar 

a ser consumida e culturalmente valorizada no presente a partir da 

inovação e da atuação de um Chef de Cozinha. 

Metodologicamente trata-se de uma pesquisa qualitativa, definida 

por Minayo (2001) como aquela que trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes 

correspondendo a um espaço mais complexo das relações, dos processos 

e dos fenômenos, os quais não podem limitar-se à operacionalização de 

variáveis.  Teoricamente fundamentada por meio de pesquisa 

bibliográfica, e dados primários coletados por meio de entrevista 

realizada em junho de 2018 e observação participante durante alguns dos 

jantares no restaurante e festivais gastronômicos realizados pelo Chef de 

Cozinha Ofir Oliveira entre 2007 e 2017. 
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TRADIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 

O conceito tradição é complexo e pode sofrer algumas alterações 

conforme a ciência que o estuda. Compreende-se neste estudo tradição 

como sinônimo de conhecimento empírico, ou seja, saberes que estão 

embasados na empiria, nos sujeitos que compõem essa realidade criando, 

recebendo e transmitindo saberes sem a necessidade dos mesmos serem 

comprovados cientificamente para serem considerados verdadeiros. 

Posicionamento teórico embasado em autores como Laville e Dione 

(1999) que afirmam que tradição é um modo do saber mantido e 

considerado presumidamente verdadeiro no presente, já que o era 

também no passado e deveria assim permanecer no futuro. Desta forma 

a tradição dita o que se deve conhecer, compreender, e indica por 

consequência, como se comportar. O valor deste saber imposto, repousa 

no consentimento de recebê-lo e esse consentimento repousa na 

confiança naquele que está transmitindo as informações. 

A tradição instaura uma relação entre o passado e o presente, a 

qual é mais complexa do que possa parecer, uma vez que se a tradita são 

permanências do passado, elas existem no presente, desempenhando 

normalmente a função de emprestar sua chancela de autoridade a atos do 

presente (CASTRIOTA, 2014). Para compreender a dimensão do termo 

tradição é necessário ter em mente que o mesmo está diretamente 

relacionado ao conceito de cultura definida por Montiel (2003, p.18) 

como “uma elaboração comunitária mediante a qual os indivíduos, se 

auto representam e assinalam significações comuns ao mundo que os 

rodeia”, o que Kupper (2002) denomina de Sistema Simbólico, isto é, um 
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conjunto de ideias, valores, cosmologias e princípios éticos expressos em 

símbolos.   

Desta relação pode-se dizer que a tradição é a herança, a vivencia 

e a transmissão de uma cultura, ressaltando que a dinamicidade e 

relatividade são duas características da cultura. Santos (2003) afirma, por 

exemplo, que nada do que é cultural pode ser estanque, pois a cultura é 

parte de uma realidade, na qual a mudança é um aspecto fundamental. 

Laraia (1988) compartilha deste entendimento ao afirmar que as culturas 

não são estáticas, já que o próprio processo de transmissão incorpora 

possibilidades de mudanças, o que mantêm as culturas flexíveis podendo 

absorver as inevitáveis variações trazidas pelo tempo.  

Seguindo esta linha de raciocínio Hobsbawn e Terence (2012) 

trazem em seu livro a Invenção das Tradições o conceito de “tradição 

inventada” que são práticas de caráter ritualístico ou simbólico 

geralmente regidas por regras tácitas ou aceitas que visam reiterar 

determinados valores e normas de comportamento por meio da 

repetição implicando uma relação de continuidade com um passado 

histórico que não necessita ser necessariamente um passado distante. As 

tradições inventadas não impedem inovações, podendo ser mudadas até 

certo ponto desde que mantenha evidentemente semelhanças com que 

era feito no passado. A mudança deve estar em concordância com o 

precedente expresso na história. Os mesmos autores ainda frisam que a 

força e adaptabilidade das tradições genuínas não podem ser confundidas 

com invenção de tradição, já que não há necessidade de resgatar nem 
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inventar tradições cujos velhos usos ainda se conservam (HOBSBAWN; 

TERENCE, 2012). 

Para Shils (1981, p.16) “[...] todos os padrões de crença ou 

modos de pensar, todos os padrões consolidados das relações sociais, 

todas as práticas técnicas e todos os artefatos físicos ou objetos naturais 

[que] são suscetíveis a se tornarem objetos de transmissão; cada um deles 

é capaz de se tornar uma tradição”. Com base neste conceito pode-se 

considerar a alimentação, como parte da tradição, da cultura de um 

grupo social, ao considerar não apenas os aspectos biológicos que a 

envolvem, mas também os sociais a tornando objeto de estudo das 

Ciências Sociais, a exemplo, da Sociologia e Antropologia. 

E foi a partir do final do século passado que a visão reducionista 

sobre a alimentação limitando seus estudos aos aspectos nutricionais, 

passou a sofrer mudanças. A sociedade contemporânea passou a 

percebê-la com um feito cultural graças ao seu caráter polissêmico e sua 

capacidade de sinergia (ANDURIZ, 2015).  É necessário considerar que 

na alimentação dos humanos a natureza e a cultura caminham juntas, já 

que comer é uma necessidade vital, mas o quê, quando e, com que comer 

estão carregados de significados, impregnados pela cultura, o que torna a 

alimentação um ato social e cultural (MACIEL, 2002, 2005). Relacionado 

aos usos, costumes, protocolos, condutas e situações, logo nenhum 

alimento que ingerimos é neutro. Uma vez que uma comunidade pode 

expressar por meio de sua comida emoções, sistemas de pertinências, 

significados, relações sociais e sua identidade coletiva (SANTOS, 2011).  
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Os hábitos e as escolhas alimentares estão atrelados a identidade 

social, lembrando que a cultura alimentar não se refere apenas as raízes 

históricas, mas principalmente aos hábitos cotidianos constituído pela 

tradição e por novos hábitos (BRAGA, 2004). A alimentação é uma 

prática dialógica de estratégias (cotidianas) de reprodução social ativa e 

em transformação permanente que ocorre a partir do sujeito coletivo e 

individual (PINA, 2014). Ou seja, as culturas alimentares independentes 

do tempo e do espaço podem sofrer rupturas que levarão a 

implementação de novas técnicas, novas formas de consumo, introdução 

de novos produtos e do encontro e fusão dos mesmos a partir da 

inovação e da criatividade. Essas mudanças são absorvidas pela tradição 

que em seguida cria novos modelos com base aos modelos 

convencionais antecedentes. (SANTOS, 2011). 

Montanari (2013, p. 95) amplia a discussão sobre tradição, cultura 

e alimentação ao afirmar que até mesmo o gosto de um alimento é um 

produto cultural “a comida não é boa ou ruim por si só: alguém nos 

ensinou a reconhecê-la como tal. O órgão do gosto não é a língua, mas o 

cérebro, um órgão culturalmente (e, por isso, historicamente) 

determinado, por meio do qual se aprendem e se transmitem critérios de 

avaliação”. Isto faz com que os critérios mudem no espaço e no tempo, 

um alimento tido como bom em um período, pode ser avaliado de outra 

forma em período diferente, assim como uma comida tida como 

guloseima num lugar poder repugnada em outro. Desta forma o gosto é 

parte do patrimônio cultural das sociedades humanas. E na aldeia global 
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na qual se vive afirmam-se os valores específicos do local 

(MONTANARI, 2013). 

Menezes (2016) reafirma essa tendência de consumo ao dizer que 

em contrapartida ao processo de globalização, há uma demanda continua 

por alimentos atrelados a identidade de um grupo, ou seja, produtos 

tradicionais, os quais são apreciados na culinária moderna.  Os produtos 

tradicionais são definidos por Von Dentz (2015, p. 64) como “aqueles 

que são produzidos através de um saber-fazer transmitido de entre 

gerações, cujos significados, dentro da própria lógica da dinâmica 

cultural, podem ser alterados ou adaptados, sofrendo modificações, 

perdas e atualizações para sua permanência nos dias atuais”. Constata-se 

então que as identidades culturais não são realidades metafísicas, nem 

tampouco estão registradas no patrimônio genético de uma sociedade, 

pois sofrem mudanças e se redefinem constantemente, adaptando-se a 

novas situações a partir do contato com outras culturas (MONATARI, 

2013).  

 

INOVAÇÃO E ALIMENTAÇÃO 

Inovação de uma forma geral pode ser compreendida como uma 

ideia, prática ou objeto, ou outra unidade de adoção identificado como 

novo por um indivíduo (ROGERS, 2003). Lee, Sardeshmukh e Hallak 

(2016) ressaltam que não basta ser “novo”, a inovação deve também ser 

implementada em uma organização para fins específicos. Outro fator que 

deve ser considerado nesse processo de inovação é que não há 

necessidade expressa de criar algo inédito, o inovador pode um ser 
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modelo reestruturado, o qual é influenciado pelo contexto temporal e 

sociocultural. 

Inovar é uma ação necessária para que as empresas não se 

tornem obsoletas, desta forma comprometimento, mudança, criatividade 

e inovação mantêm as organizações unidas e garantem longevidade do 

negócio (HORGN ET AL, 2011). E para facilitar a implementação das 

inovações as organizações devem procurar os funcionários motivados 

não apenas pela estabilidade do trabalho, mas também pelo desafio 

intelectual. O ambiente, a cultura, e o estilo gerencial do local de trabalho 

podem afetar a criatividade, facilitando ou inibindo vários fatores sócio 

psicológicos, incluindo a motivação intrínseca (MANGELSDORF, 

2009). 

Horgn et al (2011) com base em um levantamento teórico 

identificaram cinco tipos de inovações com base nos seguintes autores: 

inovação de produtos e serviços que para Hall (2009) podem ser a 

criação de novos produtos e serviços, ou a melhora significativa dos já 

existentes; inovação de processo diz respeito aos processos que  

objetivam aumentar a eficiência e produtividade (HJALAGER, 2010 ), 

envolvendo o uso de novos equipamentos ou maior automação, novos e 

mais eficientes métodos de produção, ou o uso de novas fontes de 

energia (CAMISÓN; MONFORT-MIR, 2012). 

As inovações de gerenciamento relacionadas a novos métodos ou 

aprimoramentos na estrutura de gerenciamento de uma empresa ou 

sistemas, organização do trabalho ou relações externas (HALL, 2009 ) 

visando a direção e emponderamento do pessoal e construção de 
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carreiras (HJALAGER, 2010 ; OTTENBACHER; GNOTH, 2005 ); e as 

inovações de marketing marcadas pela inserção de novos métodos de 

marketing, a exemplo, das mudanças no design do produto, estratégias 

promocionais e preço (CAMISÓN; MONFORT-MIR, 2012 ).  

Para Geyzen, Scholleirs e Leroy (2012) a capacidade de inovar é o 

melhor patrimônio da sociedade como resposta a necessidade de 

mudança. E cada vez mais se manifesta nas cadeias de produção e 

abastecimento de alimentos, e na alteração dietética das populações e do 

seu estilo de vida. A inovação alimentar é considerada por muitos como 

uma resposta necessária aos grandes desafios da sociedade podendo 

oferecer oportunidades para melhorar a vida útil da comida, valor 

nutricional, segurança microbiológica e toxicológica, ciência, impacto 

ambiental, etc. E também como uma possibilidade para se envolver em 

aventura gastronômica (GEYZEN; SCHOLLEIRS; LEROY, 2012).  

Dentro desta perspectiva de inovação como uma possibilidade de 

envolver-se em uma aventura gastronômica, os restaurantes são os 

principais lugares, onde ocorrem essas experiências e os chefs de cozinha 

são peça chave para as inovações, principalmente quando se trata de 

novos produtos. E Albors et al (2013) afirmam que para que os Chefs de 

Cozinha consigam inovar eles precisam de diversos recursos: o 

conhecimento básico da culinária, das matérias-primas e ingredientes são 

as competências e habilidades mais importantes e necessárias para 

inovações bem-sucedidas. Seguidas em ordem decrescente de 

importância a cultura, habilidades criativas e inovadoras, habilidades 

estéticas e artísticas e conhecimentos de alta gastronomia. Salientando 
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que geralmente chefs inovadores tem seu próprio espaço e tempo para a 

criatividade e contam com redes de um extenso contexto social. Stierand 

e Lynch (2008) ressaltam que os chefs de alta cozinha de elite são os 

líderes inovação. 

Além dos referidos recursos, os chefs de cozinha precisam de 

novas ideias para inovar. Para Ottenbacher e Harrington (2008) as novas 

ideias podem vir de fontes externas ou externas, formal ou 

informalmente na restauração. As fontes externas são compostas por 

clientes, concorrentes e associações, não devendo limitar-se as mesmas. 

A equipe da linha de frente pode ser vista como uma fonte lógica de 

ideias já que compreende do operacional e das necessidades dos clientes. 

Horng e Hu Hu (2008) também citam como fonte de inspiração dos 

chefs de cozinha o conhecimento de outras culturas, filmes, contato com 

galerias de arte, escolas de culinária e outras instituições. Além de livros o 

que torna a leitura um hábito incessante em chefs de primeira classe 

como parte de sua busca por receitas incomuns, alimentos, utensílios e 

técnicas culinárias.  

Albor et al (2013) afirmam em sua pesquisa realizada com 

empresas de restauração de pequeno, médio e grande porte na Espanha 

que a tradição, acessada a partir das fontes citadas anteriormente é uma 

das bases para a inovação.  Lembrando que de acordo com Muller (2012) 

a cozinha tradicional não se restringe a receitas diferentes, abrangendo 

também ingredientes e métodos de preparo que representam formas de 

sociabilidade e sistemas de significados. Gagic (2016) complementa essa 

discussão ao afirmar que a oferta de pratos locais e nacionais são 
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novidades que irão agradar àqueles convidados que estão à procura de 

uma experiência cultural, a qual promove e populariza a gastronomia 

nacional. Roseman (2006) relata que esse perfil de consumidor também 

procura alimentos étnicos, pois são diferentes dos que consomem 

habitualmente e por terem uma variedade de gosto. 

 

ARUBÉ 

A mandioca é chamada por Camara Cascudo (2011) de “A 

Rainha do Brasil”, o mesmo autor afirma que quando se iniciou a posse 

do Brasil, começaram também os elogios e os registros sobre este 

tubérculo pelos cronistas. As afirmações de ser esta raiz indispensável ao 

alimento regular de nativos e dos recém-chegados europeus eram 

unanimes. Normalmente denominada de pão da terra dada sua 

legitimidade funcional, reconhecida como saborosa, de fácil digestão e 

substancial. Albuquerque (1969) afirma que precisar quando a mandioca 

passou a ser utilizada como alimento na Amazônia é quase impossível, 

em função da ausência de registros. Mas com base nas pesquisas já 

realizadas pode-se dizer que sua exploração é milenar e sua origem 

ocorreu provavelmente entre a América do Sul e América Central, sendo 

tão antiga quanto o milho. E Aguiar (1982) diz que os índios tupis, 

incontestavelmente, já conheciam seu uso e a cultura da mandioca antes 

da chegada dos portugueses.  

A primeira referência na América sobre esta raiz data de 1519 de 

Francisco Antônio Pigafetta, italiano que aporta neste mesmo ano na 

Baía da Guanabara e relata que as índias traziam para eles e outros 
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viajantes a mandioca, ananazes, peixes, papagaios entre outros 

(AGUIAR, 1982). Um dos registros mais antigos, conhecido e citado em 

inúmeros textos históricos e estudos sobre a mandioca é o de Hans 

Staden, aventureiro alemão que esteve duas vezes em terras brasileiras, 

aportando pela primeira vez em 28 de janeiro de 1549. Em seu livro 

Duas viagens ao Brasil tem um capítulo intitulado “O que os selvagens 

como pão e como plantam e preparam as raízes da mandioca”, no qual 

escreve sobre o preparo e consumo das farinhas e bejus. 

Entre os séculos XVI e XIX os registros sobre a mandioca estão 

em relatos feitos principalmente por viajantes e religiosos e partir do 

final do século XIX começa a aparecer em publicações de cunho 

acadêmico, a exemplo, do Dicionário de Vocábulos Brazileiros publicado 

em 1889 pela Imprensa Nacional, no qual a palavra é mencionada setenta 

vezes e do artigo científico La culture et la préparation de la manioc en 

Amazonie  (A cultura e preparação da mandioca na Amazônia) publicado 

na Revue de botanique appliquée et d'agriculture coloniale (Revista de 

botânica aplicada e agricultura colonial) em 1922. Nos textos históricos e 

acadêmicos encontram-se uma diversidade de formas de preparo e 

derivados da mandioca, tais como os já mencionados bejus e farinhas, 

além de mingaus, bolos, caldos, bebidas fermentadas alcoólicas e não 

alcoólicas e entre estes está o arubé sendo um dos preparos menos 

mencionado. 

A descrição mais minuciosa do arubé é de Albuquerque (1969, 

p.109)  
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É a mistura do tucupi, do qual não se retira o amido 
ou polvilho, com a massa das raízes ralada bem fina 
(cuí). Essa mistura é posta no fogo por algum tempo, 
recebendo uma fervura de boa duração, do que 
resulta uma espécie de mingau espesso ao qual 
adicionam sal, e em alguns, casos, pimenta comum. 
Logo depois é posto em vasilhas de barro com uma 
pequena abertura para o exterior ou em garrafas. 
Conserva-se em bom estado por largo espaço de 
tempo e constitui uma das provisões básica do 
nativo em suas viagens. Sua utilização é feita em 
geral, com carne, peixe ou em falta com o meiu. [...] 
O arubé é um alimento sempre presente no regime 
alimentar de indígena afastado da civilização. 

Beaurepaire- Rohan (1889) no Dicionário dos Vocábulos 

Brazileiros ao mencionar o arubé diz que é o mesmo uruabé, essa dupla 

denominação também aparece em Aguiar (1982), o qual informa também 

que este molho era popular entre os amazonenses, mas que seu consumo 

restringia-se a esta região. Orico (1972) ao discorrer sobre o arubé diz 

que é um molho herdado dos índios da Amazônia, de uso cotidiano 

destes povos, os quais já o preparavam antes da colonização. Descreve 

este molho a partir de informações de Alfredo da Mata [obra não 

referenciada por Orico (1972] como condimento líquido feito com 

pimenta malagueta, mandioca, sal e outros temperos bem triturados e 

aromatizados resultando em um molho saboroso. O autor também 

apresenta duas variações do molho “arubé em massa- é o arubé em 

pasta, quando juntam-lhe tanajuras torradas reduzidas a pó. Arubé de 

saúva taia. Magnifico molho, condimento que bem equivale à mostarda 

preparada” (ORICO, 1972, p. 103).  
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Nascimento-Filho, Barbosa e Luz (2007) apresentam o arubé 

também na condição de produto indígena, composto por tucupi, goma 

de tapioca, massa de mandioca e pimenta, cujo preparo é cozimento de 

todos os ingredientes juntos para ser usado como condimento. Afirmam 

que o arubé é similar ao cumaxi [Kumasi], usado pelos Macuxi e 

Taurepang, no Brasil, e também pelos Pemon na Venezuela. Vale 

ressaltar que em nenhuma das outras obras consultadas foi encontrada 

essa similaridade ou vocábulo (cumaxi). Em Katz (2009, p. 34) o arubé é 

citado como alimentação por populações indígenas do Alto Rio Negro 

“A pimenta é um elemento importante da dieta. Na região, cultivam-se 

muitas variedades dessa planta. Prepara-se a pimenta em pó (ji quitaia), 

com ou sem sal, ou em arubé (macerada em suco de mandioca)”.  

Para melhor compreensão do arubé é necessário definir também 

o tucupi que é um líquido de cor amarelada extraído da mandioca. Para 

seu preparo a raiz descascada deve ser ralada e prensada gerando um 

líquido que uma vez decantado divide-se em dois produtos, o 

sobrenadante é o tucupi e a massa é a goma de tapioca. Ainda hoje o 

processo é feito como há centenas de anos pelos índios, fazendo uso do 

tipiti, um artefato também de origem indígena de formato cilíndrico feito 

com palhas traçadas, que ao ser esticado espreme a massa, deixando sair 

o líquido que é coletado em um vasilhame. O tucupi deve ser fervido 

inúmeras vezes antes do consumo para eliminação do ácido cianídrico 

(ESPIRÍTO SANTO; MARTINS, 2014). Vale ressaltar que o tucupi 

aparece com mais frequência nos textos históricos e acadêmicos e que 

seu consumo é comum e, diário, em estados amazônicos, a exemplo, do 
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Pará e do Amazonas, compondo pratos típicos como o pato no tucupi e 

o tacacá. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O chef de cozinha Ofir Nobre de Oliveira de 68 anos é natural 

do Amapá, há mais de seis décadas radicado no Pará, onde é proprietário 

do Restaurante Sabor Selvagem há 20 anos e Presidente Fundador do 

Instituto Sabor Selvagem. Atua na área de serviços de alimentação desde 

1980, destacou-se no mundo gastronômico a partir de 1989 quando 

lançou no restaurante brasileiro A Canoa em Paris iguarias amazônicas, 

tais como a maniçoba (prato de origem indígena feito com as folhas da 

mandioca moídas e cozidas, carne porco e embutidos) e o vatapá 

paraense.  

Desde então seu trabalho está fundamentado na valorização, 

divulgação e preservação da cultura e da floresta Amazônica.  Já viajou 

por inúmeros estados brasileiros e países europeus realizando seu 

Festival Gastronômico (que leva o mesmo nome do seu restaurante) em 

restaurantes como o Capim Santo da Chef de Cozinha Morena Leite em 

São Paulo, Aprazível no Rio de Janeiro e o D.O.C em Portugal do Chef 

de Cozinha Rui Paula, palestras e cursos ministrados na UNIVALI e na 

Universidade de Coimbra, são alguns exemplos de suas atividades 

profissionais. Sua atuação também lhe rendeu participação em programas 

de televisão nacional como o Globo Repórter (ainda na década de 90) e 

o EcoRecord, e internacional, a exemplo, Brazil for Beginners, 
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documentário para a TV belga feito pelo Chef de cozinha Viki Geunes, 

duas Estrelas Michelin. 

O menu do seu restaurante e dos festivais gastronômicos é 

composto por pratos típicos, a exemplo, da já mencionada maniçoba, 

bolinhos de piracuí, bejus doces e salgados. E por pratos de sua criação 

que são releituras: de pratos típicos, como o Tapiocacá inspirado no 

tacacá feito em homenagem aos 400 anos de Belém-PA; e de preparos 

indígenas, por exemplo, o caribé de frutos do mar. O peixe ao molho do 

arubé é um dos seus principais pratos e foi “batizado” de Peixe a Capitoa 

pelo próprio chef de cozinha em homenagem a figura feminina da 

Festividade de São Benedito em Bragança do Pará, sendo o mesmo 

devoto do Santo Preto que é reconhecido como padroeiro dos 

cozinheiros. 

Ao ser perguntado sobre como conheceu o arubé, Ofir Oliveira 

respondeu que primeiramente foi por meio de numa conversa com uma 

amiga, a escritora paraense Ana Maria Barbosa Rodrigues, qual conviveu 

com indígenas no Amazonas e contou que os índios relatavam que no 

passado preparavam este molho. Com base nesta informação foi 

pesquisar nos livros tendo encontrado registros em Albuquerque (1969), 

Orico (1972) e em Nunes Pereira.  

A partir de então se empenhou em reproduzir este molho, cujo 

sabor era comparado com o da mostarda, fato que despertou sua atenção 

e curiosidade, pois a mostarda já é um sabor aceito e usada em carnes 

vermelhas e brancas, logo o arubé também poderia ser. Quando 

conseguiu prepara-lo, o gosto e a textura lhe agradaram imensamente e 
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confirmou-se a semelhança ao sabor da mostarda. Amigos e familiares 

provaram e aprovaram o molho. Então resolveu usá-lo para o preparo de 

um novo prato, o Peixe a Capitoa, filé de peixe assado na brasa no 

molho de arubé com camarão seco. Ofir Oliveira ressalta que a carne 

escolhida por ele foi o peixe, contudo o molho pode ser usado com 

carne de porco, boi e frango, que fica igualmente saboroso. 

Fotografia 01: Peixe a Capitoa 

 
Fonte: Eduardo Souza (2017) 

A iguaria foi aceita pelo público nacional e internacional 

tornando-se o ícone do menu deste Chef de Cozinha. Além de falar 

sobre este prato em todas as suas palestras e prepara-lo no seu 

restaurante e festivais, participou de dois eventos direcionados ao arubé, 

“Caciques do Brasil”, evento organizado pelo Senac São Paulo para 

homenagear Câmara Cascudo, juntamente com o historiador Ricardo 
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Maranhão, na ocasião palestrou e serviu o arubé aos convidados. O 

segundo evento foi realizado pelo e no Palácio Piratini em Porto Alegre 

em reconhecimento ao seu trabalho de valorização e difusão do arubé. 

Apresentando-o também no evento mundial do Slow Food, o Terra 

Madre em 2008 na Itália.  

O Peixe a Capitoa também ganhou destaque nos meios de 

comunicação sendo apresentado: em 2011 no Programa No Reservations 

de Antony Bourdain, o qual é reproduzido mundialmente, e no 

documentário Tucupi a Francesa de Daniel Donadelli transmitido pela 

TV Cultura de São Paulo; em 2016, no programa nacional Dia Dia da 

Band; e inúmeras vezes nos telejornais paraenses. O prato também está 

registrado no livro Gastronomia Pan-Amazônica: melhores receitas da 

Amazônia Continental, publicado em 2017. Chef Ofir Oliveira também 

atua como professor de cozinha amazônica, tendo ensinado este prato a 

alunos da UNIVALI, UNISSINOS, UNIRIO e Universidade de 

Coimbra. Outra ação importante foi uma oficina ministrada em 2013 

pela Associação Sabor Selvagem (atual Instituto Sabor Selvagem) para os 

índios Arara localizados na Região de Volta Grande do Xingu a fim de 

ensiná-los novamente a produzir o arubé, haja vista que uma anciã 

relatou que antigamente o faziam, mas haviam perdido esse costume.  

Diante do exposto constata-se que houve a valorização da 

tradição alimentar indígena a partir da inovação por produto. 

Reafirmando os estudos de Ottenbacher e Harrington (2008) no qual 

afirmam que antes de preparem suas criações “cozinham as ideias na 

cabeça”, testam mentalmente aromas, texturas, sabores sendo necessário 
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muito conhecimento e experiência culinária. Os referidos autores 

explicam também que a cozinha inovadora não está criando algo 

plenamente novo, mas sim fazendo combinações e melhoramentos a 

partir de elementos que já existem. Coadunando-se com o pensamento 

do próprio Chef Ofir Oliveira ao dizer em entrevista para esta pesquisa 

que “Tradição e inovação estão diretamente ligadas, meus pratos são 

adaptações de preparos já existentes, os quais encontro no cotidiano 

amazônico, em minhas leituras e viagens”. Esta fala também reforça o 

entendimento de Albor et al (2013) de que a tradição é uma fonte de 

inovação.  

O processo de inovação para a elaboração do Peixe a Capitoa 

também reafirma outras teorias a de Horng e Hu Hu (2008) de que para 

inovar chefs de cozinha precisam conhecer outras culturas e ter a leitura 

como uma prática constante; e que a inovação na alta culinária não é 

somente um trabalho cognitivo, mas envolve também sentimentos, 

percepções, emoções, julgamentos estéticos e a posição social, história e 

estilo do chef de cozinha (GOMEZ; BOUTY, 2009) 

A partir da observação participante, infere-se que a aceitação e a 

valorização do arubé deve-se também a forma como Chef Oliveira 

oferece seus pratos aos seus clientes, ele nunca o faz sem antes fazer um 

discurso, explicando a origem, o preparo e os simbolismos dos mesmos. 

E ele reconhece a importância da sua fala, quando em outro trecho de 

sua entrevista diz que “Minha grande inovação é o discurso! Não há 

prato ruim, há prato sem história, sem cultura! Quando você conta a 

história do prato, a cultura de onde ele veio, o valor que ele tem para 
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aquele povo fica difícil a pessoa não gostar. Eu não vendo um prato de 

comida, eu falo de uma cultura, a cultura indígena”. Indo de encontro ao 

entendimento de que a comida exprime e transmite valores simbólicos e 

significados sociais, étnicos, entre outros constituindo-se um veículo de 

auto representação e troca cultural e de que é mais fácil você comer a 

comida do outro do que codificar sua língua (MONTANARI, 2013).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Demonstrou-se que uma comida tradicional, neste caso, o arubé, 

iguaria origem indígena, até então pouco conhecida e consumida no 

presente voltou a ser consumida e passou a ser valorizada por brasileiros 

e europeus a partir da atuação do Chef de Cozinha Ofir Oliveira. 

Comprovando que os Chefs de Cozinha têm papel importante na 

valorização das culturas ao elaborarem seus pratos com base na tradição, 

trazendo para o presente o consumo de ingredientes, ou o uso de 

técnicas culinárias, por exemplo, que já estavam em desuso, ou com 

produtos e práticas conhecidas apenas por pessoas que pertencente a um 

grupo cultural específico. Possibilitando aos seus clientes conhecerem 

novos sabores, texturas, aromas e as culturas que deram origem a estas 

inovações culinárias, ou seja, propiciam uma experiência gastronômica 

que vai além da degustação de um prato, pois envolve todos os sentidos, 

a história de um povo, o passado e o presente.  A aceitação e a 

repercussão do Peixe a Capitoa reafirma também a demanda por 

produtos com valor cultural e que a inovação de produto pela tradição 

na alimentação é uma tendência mundial, pois nesse processo de 
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universalização em que vivemos as pessoas querem conhecer, 

experimentar o que é diferente e a diferença está na cultura de cada um.  
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