A técnica de moquear carnes baseia-se no preparo da carne em uma
estrutura de madeira ou de bambu, como uma grelha, onde o calor da fogueira
cozinha e defuma os alimentos. Essa técnica é utilizada para a conservação das
caças e dos peixes, para evitar que a carne, que é um alimento bastante
perecível, estrague.
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Os moquéns tiveram grande importância entre os grupos indígenas, e
deixou marcar em algumas culturas como a Festa do Moqueado que acontece
entre os Tembé. Essa festa é um ritual de passagem de meninas e meninos para
a vida adulta, e atualmente é realizada pelos Tembé da Aldeia Itaputyr, da Terra
Indígena do Alto Rio Guamá, localizada no município de Capitão Poço, no estado
do Pará.
“As carnes dos animais caçados permanecem em fogo lento por uma semana
cozinhando lentamente até o último dia do ritual quando são desfiados, pilados
junto com farinha de mandioca, transformados em pequenos bolinhos
amassados com a mão e distribuídos pelas meninas a todos os presentes no
ritual. O tempo certo de moquear a carne, a temperatura adequada do fogo, as
ferramentas utilizadas para o trato da carne dos animais, as formas de usar o
pilão e o tempo adequado de pilagem, o momento certo de juntar a farinha de
mandioca à carne, os movimentos necessários para transformar essa mistura
em bolinhos, configuram um universo de saberes cujo domínio faz parte do
arcabouço epistemológico do povo Tembé.
‘Como se prepara o moqueado. Você joga fora só a tripa, mas a caça você não
tem que comer um pedaço dela, tem que moquear toda ela e botar ela em cima
sem nenhum bicho tocar nela, pode ser mulher ou homem, aquelas pessoas
que tem aquele cuidado, aquelas pessoas que tem aquele cuidado, que tem

aquele carinho, que sempre preparam, botar em cima do fogo na hora certa
(SERGIO MUXÍ TEMBÉ, 2014).’ ”
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