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IDENTIDADES DESLOCADAS EM
TERRITÓRIOS ESTRANGEIROS

A COMENSALIDADE NO FILME PERSÉPOLIS1
SILVANA SILVEIRA CAMPOS
FRANCISCO ROMÃO FERREIRA
CRISTIANE MARQUES SEIXAS
ELIANE PORTES VARGAS

INTRODUÇÃO
Eu não sou uma política. Eu não sei como resolver os problemas do
mundo. Mas como artista, eu tenho uma obrigação: fazer perguntas
Marjane Satrapi

Uma das palavras necessárias para olhar a comensalidade na atualidade é o deslocamento. Trata-se de tomar o deslocamento das pessoas no
mundo como objeto do olhar, mas também de deslocar o próprio olhar, sair
do espaço onde se tem apenas uma perspectiva e ampliá-lo. Para tanto,

1

Este texto deriva da tese de doutorado de Silvana Silveira Campos em andamento no Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e recebe
financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ).
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elegemos o filme frânces Persépolis2 como objeto de estudo, no qual se busca
destacar determinadas cenas e, por meio delas, apresentar características de
alguns personagens em momentos de comensalidade. O cinema é o lugar de
observação da memória afetiva do sujeito que traduz uma memória afetiva
individual que é, ao mesmo tempo, familiar e remete aos amigos e ao país
de origem. A partir das cenas escolhidas refletiremos sobre as relações
sociais e a construção de uma identidade no imigrante contemporâneo e
sobre vínculos construídos e resgatados a partir da relação com a comida.
Nesse sentido, objetivamos colocar em discussão o papel da comensalidade
como um espaço simbólico de afirmação de identidade cultural e subjetividade do sujeito que migra para um território estrangeiro ou que se sente
estrangeiro em seu próprio território.
Ao tratarmos da comensalidade nesse filme, foi possível perceber diferentes modos como ela se expressa na narrativa de um imigrante. Seja nas
cenas à mesa em casa com a família, nas lembranças afetivas e gustativas da
infância, nas lembranças com amigos na vida social, de modo solitário em
um país estrangeiro ou entrando em contato com outras pessoas em território estrangeiro, sendo acolhida ou tratada corpo estranho àquele grupo,
a comida e a mesa aparecem sempre como elemento de ligação que intermedeia as relações sociais, familiares, amorosas ou políticas. A comensalidade é reconhecida como elemento que dá um território simbólico para o
sujeito que migra, na medida em que não é uma comensalidade objetiva,
pelo contrário, ela é sempre imaterial e subjetiva, pois ajuda a construir
uma identidade que vai substituir aquela territorial que foi perdida. Assim
como outros símbolos utilizados na construção de uma identidade nacional
que valoriza sua cultura e afirma uma subjetividade individual, a comida
entra como elemento simbólico e como elemento estratégico de aproximação entre o sujeito que chega numa outra cultura, mas que deseja manter
vínculos com o passado.
A escolha por uma produção cinematográfica como objeto de observação, parte de uma perspectiva teórica que entende o filme também como um
dispositivo de linguagem capaz de narrar histórias, vivências e memórias de
uma sociedade. (AUMONT, 1993) Através da representação do espaço e do
tempo na imagem, a memória vai sendo revisitada. O filme que analisaremos
2 A ficha técnica completa nas referências ao final do texto.
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é uma animação, cuja narrativa é exercida por imagens gráficas ou desenhos em sua maior parte em preto e branco. O que se tenta representar
é uma construção imaginária, ou seja, não é uma realidade dada, mas uma
criação que é feita sobre ela.
A linguagem cinematográfica reproduz, cria, amplifica e dissemina ideias,
conflitos e sensações humanas que são universais, tais como a fragilidade
do sujeito diante de um ambiente político hostil, a impossibilidade de viver
com liberdade de ideias, o afastamento compulsório da família e dos vínculos afetivos que constituem a identidade e a chegada em um lugar desconhecido, com outros códigos, valores e sabores. Tendo a mesa e a comensalidade como um lugar que retrata a universalidade dessas sensações, o
cinema figura como uma possibilidade de memória, como uma linguagem
com amplo repertório de códigos que permitem discursar sobre esses fenômenos, sendo, portanto, um interessante lugar de observação.
Além disso, podemos considerar que existe em todas as formas de vida
humana uma necessidade de contar o que acontece. Contar histórias é uma
forma elementar de comunicação humana. Ademais, através das narrativas,
as pessoas lembram o que aconteceu e jogam com a cadeia de acontecimentos que constroem a vida individual e social. (BAUER; GASKELL, 2011)

VISITANDO PERSÉPOLIS
O filme Persépolis foi construído a partir de uma história em quadrinhos
baseada na autobiografia de Marjane Satrapi.3 O filme é uma produção
francesa de 2007,4 dirigido e roteirizado por Marjane Satrapi e Vincent
Paronnaud e tem a personagem Marjane como narradora central da história.
Através de ilustrações gráficas, Marjane narra de forma não linear acontecimentos de sua vida no Irã5 e na Europa: a derrubada do regime político do

3 Marjane Satrapi é o nome artístico de Marjane Ebihamis, nascida no Irã em 1969 e radicada na França,
Marjane é uma ilustradora, romancista gráfica e roteirista de audiovisual.
4 Festivais e prêmios dado a Pérsépolis: indicado ao Oscar em 2008 na categoria de melhor animação;
indicado ao Globo de Ouro 2008, como melhor filme estrangeiro; vencedor do EDA Female Focus Award,
em 2007;Vencedor Silver Condor (Argentina) e Melhor Filme Estrangeiro, em 2009.
5 Nesse período o Irã foi palco de guerra e revoluções, década de 1980, interna e externa. A interna entre
clérigos e os grupos que combinavam o Islã e o marxismo atingiu com fúria o controle da República Islâmica e posteriormente uma guerra também contra o Iraque. (MACKEY, 2008)
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Xá Mohammad Reza Pahlevi; a tomada de poder pelo governo Islâmico de
Aiatolá Khomeini; o início da Guerra do Irã contra o Iraque; sua imigração
sem seus pais para Viena; sua volta para o Irã após o exílio e novamente
sua imigração para Paris.
Nessas idas e vindas de Marjane, questões identitárias, afetivas, políticas
vão sendo colocadas na medida que a personagem se desloca nos diversos
cenários do filme, mostrando igualmente a passagem do tempo e as fases
da vida, conquistas e perdas num contexto sempre em mutação. Mudanças
geográficas, existenciais e políticas acontecem. Movimentos entre o tempo
da menina Marjane até a vida adulta, mudanças também numa sociedade
iraniana que vai se tornando cada vez mais fundamentalista.
Na leitura de um filme, como num texto literário, as variadas formas de
ler e de captar pontos do filme desvelam também a riqueza da obra. O filme
traz em seu título uma reflexão sobre a procura do lugar ou de uma identidade que ficou pra traz. O nome Persépolis6 faz referência a uma cidade
do passado que já não existe mais no mundo contemporâneo. Para cultura
persa, Persépolis é a polis do período anterior a influência árabe e bizantina, período de grande força da sociedade persa e que em algum momento
foi transformado em ruínas. Esse lugar que já não existe, fala também do
sujeito que ali vivia e que não tem mais um território para chamar de seu.
A mudança para outra sociedade e outra cultura coloca em xeque o modo
de ser, o modo de ver o mundo, o modo de se ver e o modo de se relacionar,
trazendo à tona a questão de quem ela é. Esse desconcerto ocorre, pois, as
pessoas são socializadas em uma determinada cultura e isto significa uma
incorporação marcante de formas de sentir, de pensar e de agir. (DUBAR,
2002) O filme fala dos deslocamentos espaciais da personagem, dos deslocamentos no tempo e também dos deslocamentos nas relações sociais, nos
circuitos de poder e de cerceamento da liberdade. A menina iraniana se
desloca do oriente para o ocidente, sai de uma sociedade democrática que
está se transformando em uma teocracia conservadora para viver na Europa.
A tão sonhada liberdade europeia contrasta com o território repressor do
Estado iraniano.

6 Persépolis é uma cidade em ruínas da antiga capital do Império Persa, fundada no século V a.C., antes dos
conflitos Bizantinos. (MACKEY, 2008)
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Para Bauman, os deslocamentos e migrações de pessoas não são fenômenos recentes. Eles fazem parte da era moderna desde seus primórdios
uma vez que
[...] nosso ‘modo de vida moderno’ inclui a produção de ‘pessoas
redundantes’ (localmente ‘inúteis’, excessivas ou não empregáveis, em razão do progresso econômico; ou localmente intoleráveis, rejeitadas por agitações, conflitos e dissensões causadas por
transformações sócio/políticas e subsequentes lutas por poder).
(BAUMAN, 2017, p. 9, grifos do autor)

O autor acrescenta que o que tem acontecido nos últimos anos, é
também um enorme salto no contingente de pessoas em busca de asilo,
este salto foi causado também pelo número crescente de Estados “afundados”, ou já submersos, ou de territórios sem Estados, portanto, também
sem leis, palcos de intermináveis guerras. Por outro lado, um dos principais teóricos dos estudos de migração, Abdelmalek Sayad (1998) critica
abordagens que generalizam o olhar sobre um fenômeno que considera
bastante complexo. Para o autor, a imigração, pode ser lida por diferentes
perspectivas teóricas, já que o próprio trajeto do imigrante não é apenas
espacial é também epistemológico.
Sejam as migrações e deslocamentos humanos recentes ou não, fato
é que a contemporaneidade expõe de modo ostensivo, dia a dia, pessoas
cruzando fronteiras na procura um lugar de existência e resistência.
As mídias, assim como as redes sociais, são testemunhas desses fenômenos que sempre fizeram parte do continente europeu na sua relação com
o continente africano, com o Oriente Médio ou com as Américas, mas
atualmente observamos uma intensificação dos fluxos, o agravamento das
tensões, o enrijecimento dos mecanismos de proteção contra os imigrantes
e indicam a pertinência de interrogar esse fenômeno. Os casos expostos
nas mídias diariamente de barcos de imigrantes no Mediterrâneo, assim
como das tragédias decorrentes das incontáveis tentativas de mudar de
lugar no mundo, mobilizam a opinião popular e constituem os exemplos
contemporâneos dessa diáspora.
A desterritorialização física e cultural é uma das consequências do
capitalismo global, movendo pessoas de um lugar ao outro em busca de
um território para chamar de seu. Segundo Hall (2002), nas sociedades
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pós-modernas a identidade está profundamente ligada a questões que se
relacionam com a mobilidade e a instabilidade espacial. A identidade não
é mais definida biologicamente, mas sim historicamente. Como uma “celebração móvel”, a identidade é formada e transformada continuamente na
medida em que somos representados ou interpelados permanentemente
pela cultura.
É nesse sentido que destacamos a personagem do filme, pois ela assume
identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são
unificadas ao redor de um Eu coerente e imutável. A comensalidade do
migrante representada no filme remete a um espaço simbólico dando lugar
ao estranho, que ao mesmo tempo fica sem visibilidade e está deslocada
do familiar, no território estrangeiro. A comida parece dar um lugar estável num mundo instável. Por outro lado, este mundo instável gera sujeitos
deslocados que sozinhos refletem o mundo individualista. A característica
desvinculada das sociedades pós-modernas reflete mesas solitárias, sem
vínculos, sem identidades definidas.
Aquilo que os homens têm em comum, considerando desde a
mesa familiar até o banquete antigo que reúne uma cidade, são
os costumes, as normas, os sinais identitários por meio de comportamentos à mesa. Se a relação em torno da mesa cria laços,
com maior frequência ainda ela fortalece laços já existente. (BOUTAUD, 2011, p. 1215)

Para Stuart Hall (2002), dentro de nós há identidades contraditórias,
empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações
estão sendo continuamente deslocadas. Para o autor, a ideia de uma identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia,
pois o próprio processo de identificação, através do qual nós nos projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e
problemático. As transformações políticas, religiosas e dos valores morais
ocorridas no Irã mostram muito claramente como os contextos políticos
mudam as relações pessoais e os lugares identitários tradicionais, transformando tudo em incerteza. Mas em meio a esse turbilhão de emoções
e sentidos em fuga, as memórias gustativas e afetivas aparecem como um
porto seguro, ancorando os sujeitos em suas memórias com relativa estabilidade diante de tanta instabilidade.
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COMENSALIDADE ALÉM-FRONTEIRAS:
O BANQUETE SOLITÁRIO
Na sequência inicial de imagens do filme, destacamos o movimento de
uma flor.7 A flor que se desloca no mapa geográfico e cênico é um jasmim.
Ela desprende-se, voa, atravessa águas, atravessa oceanos que separa dois
continentes. Jasmim ou em persa Yasmim, é também um nome comum na
antiga Pérsia (atual Irã) e figura como um símbolo narrativo que traça rotas
pelos ares, voando de um ponto a outro, tentando se fixar além-mar. Está
solta no espaço geográfico, como os migrantes das sociedades contemporâneas do mundo. Sujeitos que tentam atravessar muros, oceanos e fronteiras transnacionais.
Marjane relembra cenas do passado, nos idos de 1978, época em que
denomina como uma “vida tranquila” e “sem problemas”. Uma vida de
menina, em que adorava batatas fritas com ketchup, tinha Bruce Lee como
ídolo e usava tênis Adidas, ou seja, símbolos de mercadorias transnacionais
das sociedades de consumo. Nas lembranças de Marjane se vê imagens de
festas, música, bebida e comida. Marjane, criança, corre livremente pelo
ambiente familiar.
A confrontação entre imagens do filme que representam o espaço da
comida ou o próprio comer, tanto em território estrangeiro quanto em Teerã,
nos mostram uma subjetividade relacionada à comensalidade colocando em
cena a memória do imigrante. No filme cenas de festas clandestinas no Irã,
evocam uma possibilidade de evasão pela comida num sistema autoritário,
migrar e sair para respirar ou beber e comer para respirar na opressão. Ir
à festa não era seguro também, no entanto, era um dos poucos momentos
de liberdade que lhes restava.8 É assim, como uma tentativa de fuga em
busca de liberdade para viver, comer, beber e respirar que o filme percorre
alguns lugares importantes que marcam com suas imagens símbolos que
nos remetem a vários sentidos ocultos. Viajar é um elemento presente em
toda a narrativa e o cenário dos aeroportos com suas diferença e semelhanças se alternam em vários momentos do filme e possibilitam um eixo
de leitura da comensalidade.

7 Cena em 00:00:36.
8 Cena em 00:26:12.
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Aéreo vem do grego e significa: “do ar”, que está nas regiões superiores:
que atravessa o ar; vasto; infinito, brumoso, nebulos. (MACHADO, 1956)
Porto, do latim, refere-se a regiões onde as embarcações podem estabelecer
contato com a terra e de onde pode entrar e sair. (HOLANDA, 2010) Em
Persépolis,9 há muitas imagens-porto: imagem de um aeroporto, um avião, o
Aeroporto de Orly, pessoas circulando pelo aeroporto, escadas rolantes, um
painel com horários de chegada e partida de voos para diferentes partes do
mundo, uma mulher vestida com casaco vermelho, mala, tênis, burca, cigarro,
elementos que capturam e dão sentido a um ambiente de circulação e de
movimentação. Chegada de quem de algum lugar partiu, partida de quem
em algum lugar chegará. Imagens de pessoas em trânsito, emoções confusas
e identidades fragmentadas na perspectiva da linguagem cinematográfica.
Se o contexto do aeroporto e sua peculiar movimentação nos remetem
aos sentimentos e sofrimentos relacionados às chegadas e partidas, podemos imaginar os dramas dos imigrantes que tentam entrar na Europa ou na
América de modos não convencionais e os conflitos que desumanizam as
pessoas e as transformam em párias, em não sujeitos, assujeitados e apequenados em sua humanidade. Nesse contexto de subjetivação, a comida e as
diferentes formas de comensalidade garantem um vínculo com o que ficou
distante, com a terra natal, com a cultura de origem, sustentando uma dignidade que impede a total desumanização. Se apegar aos sabores da terra
natal se transforma então em um ato revolucionário, não significa apenas a
saudade de um sabor, mas a memória de uma vida inteira que não se apaga.
Nas cenas de comensalidade nas quais a comida ou a mesa estão presentes, ainda que implicitamente, aspectos subjetivos ligados à identidade
da personagem são suportes na construção desta reflexão, pois na bagagem Marjane leva, além dos elementos materiais, uma memória afetiva,
gustativa e familiar que marca sua trajetória assim como a de qualquer
imigrante. Sozinha, deslocada da cultura ocidental, a personagem tenta estabelecer vínculos no ambiente ocidental e se depara com grandes dificuldades. O mundo de liberdade esperado, é também, opressor e não possibilita
a reconstrução dos antigos laços afetivos. O deslocamento geográfico da
personagem vai causando diversos estranhamentos que, gradativamente,
desestabilizam seus afetos e desorganizam sua forma de perceber o mundo.
9 Cena em 00:01:41.
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Esse estranhamento a impulsiona para uma busca de elementos com os
quais se reconheça e se sinta segura no novo território.
Chegar num território estrangeiro é também aprender a ultrapassar
as barreiras que separam os que vivem dentro daqueles que estão fora.
Os muros, as cercas, as faixas de segurança, as leis de fronteiras, os guichês
alfandegários, o idioma falado, o visto no passaporte, diversos são os elementos que servem para rejeitar ou impedir a mobilidade de imigrantes e
tornam o trânsito pelos espaços além-fronteiras nacionais no mundo global.
Há também barreiras que não estão claramente definidas. O estranho no
ninho, portanto, anda em solo delicado. Sem saber o porquê, às vezes, ultrapassa regras que não tem o mesmo peso para quem já é local. Cabe aquele
que chega decifrar códigos e regras do espaço estrangeiro. Há também
que se entender que essas barreiras nem sempre são iguais para todos.
As separações ocorrem carregadas de aspectos simbólicos e econômicos.
Preconceitos e subjulgamentos.
A condição do estrangeiro, no novo território de moradia, é também o
que permite identificar o outro baseado nos próprios estereótipos preconceitos. Ou seja, quem chega, assim como quem recebe o imigrante, também
carrega suas referências a partir das quais julga o outro que não corresponde
a um conhecimento sobre o outro. Se o imigrante é o conhecido/estranho,
aquele que mora no território também o é de alguma forma. Por exemplo,
no filme, uma das primeiras moradias de Marjane no território estrangeiro,10
foi em Viena, num pensionato comandado por freiras católicas. No pensionato, além de cozinhar a própria comida (espaguete), ir ao mercado local,
onde se empolga com a possibilidade de achar produtos que não existiam
em seu país, ela come uma macarronada, ao mesmo que tempo que assiste
TV, diferentemente do que fazia no Irã. Uma das freiras, contudo, repreende a menina alegando que ali não se come da forma como a menina estaria comendo. Marjane, incrédula, com a panela de comida na mão e com a
boca cheia de comida, responde que não entende a repreensão da freira já
que ali na pensão católica todos também comem assistindo TV.11 A freira
irritada responde que ninguém ali come numa frigideira e que então seria
verdade o que dizem sobre os iranianos não terem nenhuma educação.

10 Cena em 00:37:12.
11 Cena em 00:00:40.
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Marjane furiosa questiona gritando se seria também verdade que todas as
freiras seriam ex-prostitutas. Este ocorrido, foi o limite então pra que ela
fosse expulsa do pensionato, ocasionando também um período em que ela
perambulasse por várias moradias, até encontrar outro lugar para morar.12
Segundo Prado e Wollz (1997 apud ARIÉS, 2017), o espaço da mesa
com suas regras e rituais expõe dois eixos fundamentais para compreensão
das relações sociais. Enquanto no eixo horizontal se encontra a sociedade
com seus códigos e regras compartilhados, o eixo vertical expõe as hierarquias reforçando as relações sociais, os lugares e papeis definidos do jogo
social. Essa mesa cenográfica onde Marjane come no convento possui de
imediato uma dimensão teatral, que torna evidente as relações sociais em
jogo. Ao mesmo tempo que ela tenta se adequar ao modus operandi daquele
espaço social, fazendo a própria comida e comendo vendo TV, ela não se
enquadra totalmente, pois usa a panela como prato, permitindo emergir na
fala e na expulsão o preconceito velado contra os iranianos.
Os papeis representados ali traduzem os mesmos aspectos do cotidiano
daquele grupo social cujas regras e convenções nem sempre são percebidas por aquele que chega em território estrangeiro. Os comensais estão
ali para participar do jogo social. E nesse jogo convém que ele saiba o seu
lugar social e a dinâmica do jogo, já que a comensalidade é o lugar que vai
reforçar essa dinâmica. Caso contrário, se o comensal de alguma forma não
respeita essa dinâmica, expõe seu caráter estranho.
Neste sentido, o estrangeiro é aquele que não sabe das regras e numa
tentativa de ser aceito tenta copiá-las desconhecendo, contudo, que algumas
regras intrínsecas não são expostas e esclarecidas logo de início. Algumas
regras nunca serão totalmente acessadas, pois são constitutivas do habitus
que se reitera e se dissemina no interior do grupo social. O estrangeiro é
o bárbaro, ou seja, aquele que não sabe das regras e que no limite se apresenta ao outro como cruel. Marjane estava ali para participar do jogo, ou
pelo menos tentar, contudo, errou as regras e, apesar de tentar se aproximar da cultura local, os estereótipos sobre ela prevalecem desvelando seu
aspecto bárbaro para as freiras. Os desafios enfrentados por Marjane não
foram apenas econômicos, como grande parte daquele que migra para um
outro país. A personagem se defronta também com a necessidade de se
12 Cena em 00:40:24.
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definir quem é perante o novo cenário que se apresenta. Uma inquietação que reverbera ao longo do tempo e que se expressa numa percepção
da possibilidade também de não ser mais a iraniana de antes e nem nunca
poder ser uma europeia.
Sobre a questão de identidade, no caso da personagem ser iraniana ou
não, Hall (2002) nos esclarece que é somente ao atravessarmos as fronteiras nacionais ou encontrarmos os estrangeiros que nos damos conta que
as identidades nacionais não são coisas, ou seja, não são um atributo com
o qual nascemos. As identidades nacionais são formadas e transformadas
no interior de um sistema de representação. Parafraseando o exemplo de
Hall (2002), nós só sabemos o que significa ser brasileiro devido ao modo
como a “brasilidade” veio a ser representada. Ser brasileiro comporta um
conjunto de significados construídos pela cultura nacional brasileira que
possibilita participar da ideia de nação, e não somente adquirir o direito
legal de uma nacionalidade. A nação não é apenas uma entidade política,
mas algo que produz sentidos, o que quer dizer que é também um sistema
de representação cultural. Uma nação é uma comunidade simbólica e é isso
que explica seu poder para gerar um sentimento de identidade e lealdade.
Para avançar nessa discussão acerca das identidades nacionais, Hall
lança mão de dois filósofos. Roger Scruton (1986) toma uma posição mais
conservadora ao afirmar que a “condição de homem” faz com que o indivíduo exista e aja como um ser autônomo pelo fato de que tenha primeiramente se identificado com algo mais amplo, seja como membro de uma
sociedade, grupo, classe, estado ou nação. Esse arranjo ao qual ele se identifica pode até não ter um nome, mas é reconhecido por ele como o seu
lar. Já Ernst Gellner (1983) que assume uma posição mais liberal sobre o
assunto, indica que o que decorre dessa ausência do sentimento de identificação nacional é da ordem de uma perda subjetiva.
A idéia de um homem sem uma nação parece impor uma (grande)
tensão à imaginação moderna. Um homem deve ter uma nacionalidade, assim como deve ter um nariz e duas orelhas. Tudo isso
parece óbvio, embora, sinto, não seja verdade. Mas que isso viesse
a parecer tão obviamente verdadeiro é de fato, um aspecto, talvez
o mais central, do problema do nacionalismo. Ter uma nação não
é um atributo inerente da humanidade, mas aparece, agora, como
tal. (GELLNER, 1983, p. 6)
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Com essas contribuições podemos analisar a jornada de Marjane em
território estrangeiro. Ao mesmo tempo em que ela se apega à identidade
iraniana ela recusa essa mesma identidade por não aceitar as mudanças
políticas e religiosas de sua nação de origem, de seu lar. Por outro lado, não
encontra em Viena nada que substitua esse sentimento de pertencimento
que outrora vivera no Irã. Perde-se algo de si, algo pelo qual a personagem
se esforça em recuperar.
Sozinha, numa cultura ocidental, Marjane, tenta estabelecer vínculos
fixos, físicos, afetivos e simbólicos. Marjane tenta morar em vários locais
até fixar residência na casa da Dra. Schloss, austríaca, professora aposentada de filosofia, que para ela, tinha cara de maluca. Nesse trajeto busca
também possibilidades de estabelecer relacionamentos afetivos com alunos
do colégio, com namorados, com um grupo de austríacos de Viena, sem
muito êxito. No novo lugar a instabilidade afetiva e a insegurança em relação a quem ela é aparecem com frequência. Contudo, a comida simbólica
ensaia dar um lugar conhecido e reafirmar um espaço perdido na memória
de um território conhecido que ficou para traz.

MESA PÓS-MODERNA
O conceito de identidade pós-moderna na perspectiva de Stuart Hall (2002)
considera a identidade desse tempo como fragmentada, provisória, por
vezes contraditória, e que participa de um sistema de representação localizado em um espaço e um tempo simbólico. (HALL, 2002) Uma das possíveis leituras dessas mudanças, do ponto de vista político e econômico, tem
sido associada ao processo de globalização e que reverbera numa identidade móvel e fluida, que atravessa fronteiras transnacionais, que é sensível
a uma diversidade de estímulos e símbolos de outra cultura estrangeira e
que está deslocada (fisicamente) de estruturas do passado como a família
e o Estado, por exemplo.
Sobre as divergências culturais entre ocidente e oriente, Hall (2002)
coloca o fenômeno da globalização provoca um efeito de homogeneização
das identidades globais cujas características englobam: 1) um reforçamento
das identidades locais; 2) a desigualdade própria ao processo que tem uma
“geometria de poder” específica; 3)a retenção de alguns aspectos da dominação global ocidental que relativizam as identidades culturais pelo impacto
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da compressão espaço-tempo.13 Para Hall (2002), um dos exemplos mais
importantes desse terceiro aspecto da homogeneização das identidades é
o fenômeno da migração.
O movimento para fora (de mercadorias, de imagens, de estilos
ocidentais e de identidades consumistas) tem uma correspondência num enorme movimento de pessoas das periferias para
o centro [...] impulsionados pela pobreza, pela seca, pela fome,
pelo subdesenvolvimento econômico e por colheitas fracassadas,
pelos distúrbios políticos [...] as pessoas mais pobres em grande
número acabam por acreditar na ‘mensagem’ do consumismo
global e se mudam para os locais de onde vem os bens e onde
as chances de sobrevivência são maiores. (HALL, 2002, p. 81)

O café do aeroporto da narrativa, o La Bagatelle, é a expressão de espaço
do comer “em trânsito”, o lugar do comensal em deslocamento, passageiro
do mundo, numa viagem com pouso instável. A partir da concepção de
comensalidade de Boutaud em que “a refeição e o sentar-se à mesa não
proporcionam somente a ocasião de beber e de comer, mas também a de
viver essa experiência em comum, de partilhá-la” (BOUTAUD, 2011, p.
1216), compreende-se o café cênico do filme. Como espaço contemporâneo, assim como os shoppings center e os hipermercados das megalópoles
é também espaço da comensalidade pós-moderna, do sujeito deslocado, da
comunidade sem lugar. (FREITAS, 2011, p. 20) O comer sozinho da personagem em território estrangeiro é também o espelho de um mundo onde
o sujeito está deslocado de sua comunidade e fragmentado em sua identidade. O café do aeroporto, onde Marjane passa grande parte do tempo
relembrando sua história, tem a cara desses ambientes universais, sem uma
identidade definida. Uma identidade sem identificação, sem aproximação.
Para onde se vai e de onde se vem... pouco importa.
O padrão asséptico desse tipo que você encontra em várias regiões do
mundo, e que não quer que você fique por ali muito tempo, assim como os
shopping centers, expressam esse caráter de pluralidade, não familiaridade,

13 Segundo Harvey (2004), a compressão espaço-tempo decorre da aceleração dos processos globais, um
encurtamento do espaço pelo tempo eu pela velocidade que faz e com que achemos que o mundo é
menor e as distâncias mais curtas.
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típicos da pós-modernidade. Sem afinidades que permitem que o sujeito se
sinta em casa, acolhe temporariamente sujeitos, que assim como Marjane,
se deslocam sozinhos no mundo. Não há identificação de quem passa ali, a
regra é ser passageiro, transitório e não familiar. Assim como aqueles que
ali transitam temporariamente e que escondem as discrepâncias e a complexidade e o isolamento do sujeito social.
O La Bagatelle é a própria expressão de inospitalidade contemporânea. “A construção dos Estados modernos não parece tampouco favorecer a hospitalidade, que, a partir de uma definição generosa, sobretudo
religiosa, na idade média, submete o exilado a uma codificação regulamentada”. O comensal que compartilha o espaço da comida com Marjane
faz parte dessas convenções sociais da sociedade migrante. Ninguém ali
se conhece, todos estão de passagem, é o cenário da comensalidade da
sociedade em trânsito. Por outro lado, esse espaço liberta o indivíduo de
uma armadura simbólica da condição de não ser bem-vindo. Ali é o território daquilo que não é grupo, o estranho solitário é aceito. Não importa
se a nacionalidade é russa, americana, alemã ou iraniana pra pedir um
café. Como o território sem nação, ali ninguém é estrangeiro, ou melhor,
ali todos são estrangeiros. O espaço menos xenófobo desses tempos, não
está em jogo cultura nacional. Nem precisa conhecer a cultura local para
pedir o café. Assim como nas grandes cadeias de fastfood mundo afora,
mesmo sem falar nenhuma palavra em francês é possível reconhecer uma
comida fastfood mundial.

A VOLTA PRA CASA
A narrativa ilustra a volta da personagem para um Irã que já não é mais o
mesmo lugar de antes de sua partida. A trajetória da personagem é cheia
de rupturas também. Ela rompe com suas crenças, com sua origem familiar, com sua condição de menina, com a perda de seus amigos, de pessoas
queridas (seu tio), com a visão de mundo, com sua relação com Deus. No
novo país, inicialmente ela percebe distâncias, estranhamentos e desafetos com a comensalidade e a cultura local. Por outro lado, a comida de sua
memória do Irã remete a um lugar conhecido que, contudo, não existe mais.
Ser iraniana, ou ser europeia: eis a questão que se coloca para a personagem que também se transformou.
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O cenário da comida do Irã, a pátria de Marjane, aparece quando a
personagem está junto aos pais ou a família. Em contrapartida, no território
estrangeiro, a personagem quase sempre está sozinha, séria, com expressão de desgosto. O espaço do comer no território estrangeiro pode ser lido
também como uma representação de um lugar asséptico e solitário, a mesa
de um restaurante, o balcão de um café, a rua...
Numa das cenas que selecionamos para análise, Marjane, após um período de exílio na Áustria, volta pra casa de seus pais, no Irã.14 Ao voltar,
reconhece que muitas coisas não estão mais da mesma forma no país. No
lar iraniano, ela tenta restabelecer os vínculos afetivos que deixou antes de
partir, estabelecer um novo lugar; agora, não mais como criança ou adolescente, mas como uma jovem mulher iraniana. Esse retorno mostra uma
tentativa de retomar a vida no Irã como alguém que viu o mundo do outro
lado e já não cabe mais naquele espaço que lhe foi conferido no tempo
passado, sobretudo diante do novo cenário político do Estado iraniano.
Na volta pro Irã, uma das primeiras coisas que Marjane faz é reencontrar a avó. A avó é uma figura fundamental de ligação entre Marjie15 e o Irã,
assim como o chá que a avó lhe serve.16 A relação de Marjie com a avó e
profundamente afetiva. Uma relação que tem cheiro, sabor e uma profunda
coesão. O chá com a avó simboliza essa ligação. No reencontro, a avo
pergunta como foi em Viena, Marjie apenas responde que “era diferente”.
A comensalidade funciona como um signo de reconhecimento de pertencimento ou até mesmo seu contrário. O mesmo chá tomado em Viena, com
a senhora austríaca, aposentada ou no Irã, com a sua avó, tem sabores
completamente diferentes. A relação é outra, o afeto é outro, o prazer é
outro. Neste sentido, a comida tem outro sabor. A comensalidade aqui não
se dá pelo aspecto nutritivo, mas sim profundamente ligado a memória e a
subjetividade da personagem.
Outra questão importante a ser considerada são as ligações que a personagem estabelece afetivamente, as identificações. Marjie tem, por exemplo,
muito mais ligação com a avó do que com os pais. A lembrança e a saudade
estão bem mais relacionadas à relação com a avó, do que com a mãe. A avó é

14 Cena em 00:52:35.
15 Marjie como diminutivo de Marjane.
16 Cena em 00:54:54.
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a sua referência existencial principal, é o seu exemplo de vida, seu modelo de
existência livre e feliz, é um contraponto a tudo o que ela quer ser e ainda não
consegue, mas a avó é um pilar de sua personalidade e modo de ver o mundo.
Nesse sentido não podemos deixar de considerar a importância das
identificações narcísicas na formação da identidade. Desde muito cedo
somos habituados a nos reconhecermos a partir de um nome e passamos a
responder por ele, marcando assim um ponto indiscutível de inserção cultural. Onde quer estejamos vivendo, a princípio nosso nome nos acompanha,
sendo através dos laços identitários que o indivíduo forma sua identidade.
De modo imperioso, na comunhão familiar, e posteriormente nas
diversas instituições culturais, é nos apresentado os ideais identitários encarnados em determinados ícones. Nós nos identificamos
com eles. Mais que isso: a partir dessas coordenadas idealizadas
moldamos nosso desejo, nos engajamos em determinado grupo
social, comunidade, crença. (STARNINO, 2016, p. 231)

Noutra cena, no mesmo café La Bagatelle do aeroporto de Orly (Paris),
Marjane já não precisa usar burca, fuma e sozinha, misturada aos outros
cidadãos do mundo ou solitários em trânsito, ela relembra sua história.
O lugar lhe parece tão familiar quanto a mesa caseira do Irã. Marjane é
mais uma. Ao tentar entrar no Irã, voltando da Áustria, a mulher do guichê
de embarque pede o passaporte de Marjie, mesmo ela estando de burca,17
a guarda do controle de passaportes pergunta se ela tem na mala filmes,
moda, pornografia, carne de porco, álcool, baralho de carta, música, representações muito comuns no universo cultural do mundo ocidental que não
devem “invadir” o Irã, no olhar do estado repressor. Só é possível estranhar
e entender o próprio espaço quando se conhece um outro lugar.

“NAQUELE TEMPO EU TINHA UMA VIDA TRANQUILA. EU
COMIA BATATAS FRITAS COM KETCHUP...”
A comida também é recurso de memória de uma garota que atravessa oceanos, é um código que faz ponte entre o espaço que ficou no passado e não

17 Cena em 00:02:56.
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consegue estabelecer um apoio com o território presente. Marjane relembra um dos períodos mais críticos de repressão no Irã, antes de Marjane
ir morar na Europa pela primeira vez. É a memória de quando ela e a avó
jogam fora, no vaso sanitário do banheiro de casa, o conteúdo de várias
garrafas de vinho de seu pai, antes que a polícia fizesse uma vistoria em
sua casa.18 Em contraste, Marjane também relata os períodos mais democráticos de seu tempo ainda criança, no Irã, quando nas festas em sua casa,
havia bebida, comida, música e conversas de forma liberada.19 Marjane
lembra que seu tio20 tinha se tornado um produtor clandestino de vinho
com a ajuda de sua faxineira, Sra. Naslin. O vinho na mesa muçulmana é
uma proibição antiga, o que remonta a questão de conflitos e oposição à
cultura cristã do inimigo cristão. Consumir o vinho naquele contexto era
também uma possibilidade de ser contra ao poder fundamentalista muçulmano daquele momento. Beber o vinho era também desmoralizar as regras
do Estado e compactuar com a cultura. Era um tempo também quando ela
comia Ketchup e batatas fritas com liberdade, sem que isso fosse motivo de
repressão ou um ataque ao poder de um Estado que não é laico. É repressor e impunha as regras também da comida, cerceando as referências da
cultura consumista americana. As guerras atingem também aquilo que se
come. Comer a comida do inimigo é uma afronta. Beber o vinho do católico é uma heresia. A comida vai, pouco a pouco, revelando essas relações
que estão veladas no espaço social.
Perdida em reminiscências, Marjane relembra o tempo que finalmente
encontrou um rapaz por quem se apaixonou e que parecia tecer um laço
afetivo. Contudo, num determinado dia, ela descobre esse rapaz com outra
menina, bastante frustrada e afetivamente desiludida ela perambula pela rua,
meio sem rumo. Então, do lado de fora da Confeitaria Sacher,21 Marjane
observa a vitrine e encontra a tão falada “torta Sacher”. Num momento de
solidão a comensalidade imaginária, traz de volta a figura do pai, a casa, o

18 Cena em 00:27:07.
19 Cena em 00:26:02.
20 Cena em 00:26:02.
21 Famosa e uma das mais antigas confeitarias da Áustria, datada do século XIX. A Torta Sacher que é ali
produzida, foi inicialmente confeccionada por um nobre confeiteiro austríaco Franz Sacher, em 1832 e é
hoje uma das tortas mais famosas do mundo. Tem sua receita original até hoje preservada e é um símbolo da história da culinária e da nobreza austríaca. Ver: https://www.sacher.com.
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afeto, o aconchego mesmo que a torta nem tenha sido comida. Esse efeito
se deve ao fato que na sua partida para Viena, no aeroporto do Irã o pai de
Marjie aconselha que ela assim que chegar a Viena coma a “torta Sacher” e
descreve a torta como um bolo de chocolate extraordinário. Marjane olha o
pai com uma cara de profunda apreensão e tensão.22 A mãe complementa
então que depois eles irão visitá-la. Marjane tenta contestar, mas o pai
fala que já chega e que ela deve ir. Aconselha então a menina para que ela
nunca se esqueça de onde vem e de quem ela é. A “torta Sacher”, apesar
de conhecida mundo afora, causa apenas estranheza na menina. Comer a
torta e saborear o gelo e a distância da Áustria na menina.
Marjane e a torta parecem ter pouca afinidade. A iguaria austríaca não
evoca afinidade, nem o desejo de comer, mas a carga simbólica, de uma
saudade que preencha a solidão e faça um vínculo com a memória afetiva
do pai. Marjane continua então sua perambulação e acaba comendo um
sanduíche que ela pegou numa lata de lixo. O cinema é dotado dessa capacidade de remeter a sensações afetivas nas narrativas, assim como exacerbar o contraste entre a comida afetiva e a comida-lixo que se apresentam
nessa sequência de cenas. A comida nesse filme é usada permanentemente
para marcar o tempo e as referências presentes e perdidas, antigas e novas,
as dúvidas e as certezas. O valor afetivo ligado ao saber tem um caráter
atemporal e que ao mesmo tempo atualiza e dá vivacidade a uma lembrança,
possibilitando até mesmo ressignificar uma experiência vivida.
Nesse sentido, quando falamos de gosto não nos referimos somente aos
sabores identificados pelas papilas gustativas, que falam ao corpo biológico.
Os sabores que o filme apresenta são sabores recheados, simbolizados. São
sabores que falam diretamente com a alma.

TOMANDO CHÁ COM O BÁRBARO
Na etimologia da palavra, bárbaro vem do grego Bάρβαρᴏς, quer dizer estrangeiro, não grego, em oposição; relativo a estrangeiros; incorreto, grosseiro,
não civilizado, cruel. (MACHADO, 1956) A condição de exílio expressa
também a experiência de alteridade, da confrontação com o outro no que ele
tem de mais estranho em nós e muitas vezes bárbaro. Na casa de Frau doctor

22 Cena em 00: 35:16.
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Schoss, a austríaca que recebe a estrangeira para morar, as duas tomam um
chá (40``35`). O chá aqui remete à hospitalidade com o estrangeiro,23 diferentemente daquele que Marjane bebe com a avó ao retornar para casa. Ali
representa um acolhimento de reconhecimento. A linguagem de recepção
entre Marjane e a senhora austríaca passa pela comida, o chá é o símbolo
ou o código conhecido e o elemento que tenta fazer a ligação quando não
se conhece outros códigos, como por exemplo, o idioma. (APRILE, 2004,
p. 1045) Apesar do chá, Marjane não se sente acolhida.
Nessa chegada, Marjane decidiu tentar entender a cultura ocidental, leu
várias obras da cultura austríaca, porém, afirma que para ela algumas coisas
seriam impossíveis, como o costume austríaco, por exemplo, de beber juntos
e brindarem com canecas enormes de cerveja, vestidos com trajes típicos
da Áustria.24,25 Marjane, no entanto, explica, que entendeu que algumas
coisas da cultura austríaca, nunca seriam realmente entendidas por ela. Beber
a cerveja austríaca em copos grandes com as roupas típicas faria dela uma
austríaca? Usar a burca e tomar chá fará dela uma iraniana de verdade?
Numa tentativa de fugir aos estereótipos sobre sua cultura, ela então
inventa ser francesa. Numa cena num bar, um rapaz pergunta de onde ela
vem e Marjane diz ser francesa. Logo vai embora e inicia um diálogo nos
pensamentos com a avó imaginária. A avó a questiona por que negou que
era iraniana. E ela rebate a avó dizendo, “Você acha que é fácil ser iraniana
aqui? Quando digo de onde sou, me olham como se fosse selvagem. Pois para
eles somos fanáticos que passam o tempo gritando e brigando”. A avó questiona então, “Você acha que isso e um motivo para negar suas origens?” E
complementa: “Você se lembra do que eu tinha dito? Seja integra com você
mesma”. Esta cena apresenta de modo explícito o conflito de Marjane sobre
não ser nem iraniana, nem austríaca e tampouco francesa.
O filme é uma representação de um mundo possível, situada em um
contexto específico, e que pode ser entendida quase sempre como uma
narrativa singular de um momento histórico ou de um drama pessoal. Para

23 Cena em 00:40:54.
24 Em algumas regiões da Áustria é costume se vestir com trajes da região nos encontros e festas, o chamado Trachtenkostüm. O mais conhecido é a roupa tirolesa, mas há outras também. Ver: https://www.
wissen.de.
25 Cena em 00:41:05.
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Aumont (1993, p. 248), “Toda representação é relacionada por seu espectador, ou melhor, por seus espectadores históricos e sucessivos, a enunciados ideológicos, culturais, em todo caso simbólicos, sem os quais ela não
tem sentido”. Assim, a cena acima busca capturar o espectador no drama
vivido por Marjane, uma vez que ele é o drama vivido por muitos outros
imigrantes que em fuga buscam um lugar para reconstituir suas vidas. Mas
além dos imigrantes, a cena revela uma questão identitária que é própria
ao mundo contemporâneo, mas que em virtude da gravidade das situações
dos imigrantes, ganham voz e intensidade nesses personagens. Atualmente,
somos todos imigrantes.
Após essa cena, Marjane relembra outro momento, quando ela estava
num restaurante comendo sozinha e escuta por acaso a conversa da irmã
do rapaz que ela conheceu no bar com outras meninas que falam a seu
respeito: Sabe o que ela disse ao meu irmão? Que era francesa. Imagina,
já viu a cara dela? Quem acredita que é francesa? Marjane então se irrita
e vai até elas e gritando diz que ela é iraniana sim e que se orgulha disso.
Como um espaço de tomada de demonstração, de integração e exclusão, de hierarquização, Albert (2011) apresenta elementos que consideram
a mesa como uma das ferramentas políticas mais sutis da sociedade. Além
disso, ali seria um lugar particular de sociabilidade e de exteriorização de
etiquetas e regras sociais intrínsecas. Entretanto, o comer sozinho, ofereceria igualmente outra leitura política da mesa, aquela da falta de socialização pelo isolamento e, portanto, a exclusão do grupo ao qual supostamente pertencemos. A história mostra que ao lado das grandes ágapes de
poder, dentro de palácios principescos, existiram várias comensalidades
desde as rígidas até as mais revolucionárias, ao ar livre como os piqueniques dos grevistas de junho de 1936, que consagraram novas modalidades
de contestação do poder vigente.
Tênis, música de Michael Jackson, ritmo punk, baralho de cartas, jaqueta,
garrafa de vinho, gravata, elementos simbólicos que vão de encontro ao
universo repressor do Estado iraniano, que impõe seus próprios símbolos: uma
chave do paraíso, uma burca, uma arma aos jovens. Nesse lugar, o passaporte
é a peça-chave na entrada e saída das barreiras alfandegárias. É o símbolo
que identifica e garante o deslocamento oficial dos sujeitos contemporâneo.
Essa condição de poder estar em trânsito, é também uma condição de liberdade de poder ir e vir, uma suposta condição de liberdade poder sair do teto
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das estruturas do Estado, da família, mesmo que isso não seja possível para
todos. Marjane representa e esse sujeito em trânsito: Sai do Teerã e vai para
Viena. Sai de Viena e volta ao Teerã. Sai do Teerã e vai para França. Em solo
europeu, Marjane é colorida, usa vermelho e tem os cabelos soltos. No Teerã,
Marjane é preto e branco, veste uma burca e o cabelo está preso. Ela percebe
que comer só na Europa é diferente de comer só em Teerã.
Persépolis utiliza símbolos para contar histórias, a história do homem
que migra é também uma história que busca símbolos para construir identidades tradicionais ou modernas, ocidentais ou orientais. Sociedades mais
repressoras e outras mais consumistas. O filme como linguagem que tenta
ser universal, utiliza-se desses elementos com bastante propriedade. O
espaço do aeroporto, a torta Sacher, as festas e o ritual de beber o chá
foram elementos que ajudaram a olhar e perceber como a comensalidade
expressa aspectos que identificam ou que excluem os sujeitos migrantes no
mundo pós-moderno dos deslocamentos geográficos, culturais e identitários.
Contradizendo o discurso de uma comunidade global, o espaço da
comensalidade estrangeira expressa uma releitura do bárbaro contemporâneo. A globalização, seus fluxos e tudo que ela comporta de desumanização é o bárbaro por excelência, com o qual somos cotidianamente convocados a tomar um chá. Assim como o chá da austríaca que recebe Marjie,
o mundo contemporâneo nos espreita com a certeza de que vamos falhar
e seremos pegos. Mas pegos em quê? Em nossa mais profunda fraqueza, a
fraqueza de sermos humanos.

REFERÊNCIAS
ARIÉS, P. Les fils de McDo: la MacDonalidisation du monde. Paris: L’Harmattan,
1997.
ALBERT, J. M. Às mesas Mesas do poder: dos banquetes Gregos ao Eliseu. São Paulo:
Senac, 2011.
APRILE, S. Mutações e Transferências. In: MONTADON, A. O livro da hospitalidade:
acolhida do estrangeiro na história e nas culturas. São Paulo: Senac, 2004.
p. 1039-1050.
AUMONT, J. A imagem. Campinas: Papirus, 1993.
BAUER, M. W.; GASKELL, G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um
manual prático. Petrópolis: Vozes, 2011.

comensalidades-em-transito-MIOLO.indb 175

14/10/2020 11:47

176

SILVANA SILVEIRA CAMPOS, FRANCISCO ROMÃO FERREIRA, CRISTIANE MARQUES SEIXAS E ELIANE PORTES VARGAS

BAUMAN, Z. Estranhos a nossa porta. Rio de Janeiro: Zahar, 2017.
BOUTAUD, J. J. Compartilhar a mesa. In: MONTADON, A. O livro da hospitalidade.
São Paulo: Senac, 2011. p. 1213-1230.
DUBAR, C. La socialization: construction de identités sociales et professionnelles.
Paris: Armand Colin, 2002.
FREITAS, R. F. Comunicação e espaços urbanos de consumo: o imaginario dos
shoppping centers. In: FREITAS, R. F.; OLIVEIRA, J. D. Olhares urbanos: estudos
sobre a metrópole comunicacional. São Paulo: Summus, 2011. p. 13-25.
GELLNER, E. Nations and Nationalism. Oxford: Blackwell, 1983.
HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.
HARVEY, D. Condição pós-moderna. São Paulo: Edições Loyola, 2002.
HOLANDA, A. B. Mini Aurélio: o dicionário da lingua portuguesa. Rio de janeiro:
Positivo, 2010.
MACHADO, J. P. Dicionario etimologico da lingua portuguesa com a mais antiga
documentação escrita e conhecida de muitos dos vocabulos estudados. Lisboa:
Confluencia, 1956.
MACKEY, S. Os Iranianos. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 2008.
PERSÉPOLIS. Direção: Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud. Produção: MarcAntoine Robert, Xavier Rigault. Interprete: Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve,
Danielle Darrieux. Roteiro: Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud. França: EUROPA
FILMES, 2007. (95 min).
PRADO, S. D.; FERREIRA, F. R.; CARVALHO, M. C. et al. Cinema e Diversidade
nos modos de Olhar a Comensalidade contemporanea. In: PRADO, S. D.;
FERREIRA, F. R.;
CARVALHO, M. C. et al. Cinema e Comensalidade 2. Curitiba: CRV, 2017. p. 17-27.
SAYAD, A. O que é um imigrante. In: SAYAD, A. Imigração ou os paradoxos da
alteridade. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1998.
STARNINO, A. Sobre identidade e identificação em psicanálise: um estudo a partir
do Seminário IX de Jacques Lacan. Doipontos, São Carlos, v. 13, n. 3, p. 231-249,
2016.
SCRUTON, R. Authority and allegiance. In: DONALD, J.; HALL, S. (org,). Politics
and Ideology. Milton Keynes: Open University Press, 1986. p. 17-37.
WOLLZ, L. E.; DONIZETE PRADO, S. Cinema e comensalidade: aspectos simbolicos
da comida a partir da lingugem cinematografica. In: VARGAS, E. P.; CARVALHO, V.
S.; FERREIRA, F. R. et al. Cinema e Comensalidade. Curitiba: CRV, 2017. p. 37-51.

comensalidades-em-transito-MIOLO.indb 176

14/10/2020 11:47

8

“EU SOU UM PETISCO CARIOCA!”
CORRELAÇÕES ENTRE O BISCOITO
GLOBO, A IDENTIDADE E O IMAGINÁRIO
DO RIO DE JANEIRO1
ALESSANDRA DE FIGUEREDO PORTO
CÍNTIA SANMARTIN FERNANDES

INTRODUÇÃO
De acordo com matéria intitulada “Ser carioca vai além de nascer no Rio de
Janeiro, é um estado de espírito”, (CAPUCCI, 2015) ser carioca é: “Biscoito,
mate, água... ó ó biscoito! É a cara do Rio. Biscoitinho de polvilho!” Nesse
contexto, a famosa rosquinha de polvilho passou a ser presença marcante
em Copacabana e nas demais praias do Rio de Janeiro, bem como em vários
locais espalhados pela cidade – até mesmo nos enormes engarrafamentos que assolam a capital fluminense. Também representa uma marca que
remete à “carioquice”, já que os produtos e demais souvenirs que carregam a identidade visual do Biscoito Globo evocam o estilo carioca de ser,
suscitando as memórias, as lembranças e o imaginário de uma cidade que

1

O capítulo é parte integrante da pesquisa de doutorado de Alessandra de Figueredo Porto realizada no
Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro sob orientação da professora Dra. Cíntia Fernandes.
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resiste às mazelas – e ainda permanece sendo definida como “maravilhosa”.
Compreender as subjetividades abarcadas pelo Biscoito Globo, bem como
o que o faz ser visto como referência importante da cultura carioca é o
objetivo do presente artigo. (BISCOITO..., 2019)

BREVE HISTÓRICO DO BISCOITO GLOBO: A ROSQUINHA
QUE QUASE SE CHAMOU “COPACABANA”
O “pai” da tradicional rosquinha de polvilho chama-se Milton Ponce.
Ele faleceu aos 78 anos no dia 18 de maio de 2017, em decorrência de um
câncer.2 (MORRE..., 2017) Apesar de ter se tornado um ícone da cidade do
Rio de Janeiro, o Biscoito Globo nasceu em solo paulista. (MANIER, 2017)
A história da rosquinha de polvilho começou no ano de 1953, em virtude
da separação dos pais de Milton: Antonio Ponce Morales e Encarnação
Fernandes. O casal vivia na capital paulista com os quatro filhos: Aparecida,
João, Jaime e Milton Ponce. Após o término do casamento, Antonio ainda
tinha esperanças de reatar a união. Mas as suas expectativas foram em vão.
Desse modo, Antonio Ponce seguiu para Franca – cidade paulista situada
a 401 km da capital – com três dos seus quatro filhos, visando recomeçar
a vida. Jaime (o mais velho) estava em outra cidade do interior paulista
servindo ao Exército, e não acompanhou o pai e os irmãos. Porém, as coisas
não saíram como Antonio planejara. Diante das dificuldades para sobreviver com os três filhos em Franca, Antonio resolveu voltar para a cidade de
São Paulo com Milton e João. Aparecida permaneceu em Franca na casa
de tios, e posteriormente Encarnação foi buscá-la.
Mas Antonio permanecia desolado, já que não aceitava o término do seu
casamento. Enquanto isso, as dificuldades aumentavam diariamente na vida
de Milton e João. A situação dos irmãos só piorava, e era preciso garantir a
sobrevivência na capital paulista. Milton estava preocupado com o futuro
de João, seu irmão caçula. Sendo assim, Milton resolveu pedir auxílio a um
primo, conforme cita Manier (2017, p. 40).

2 Ver: https://extra.globo.com/noticias/rio/morre-milton-ponce-um-dos-donos-do-biscoito-globo-aos-78-anos-21358206.html.
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Foi nesse momento de desespero e necessidade de uma decisão
que Milton se lembrou de um primo, Germano Felippe. Era mais
velho, morava no Ipiranga e tinha uma padaria anexa à casa:
Padaria Record. Talvez o primo Germano lhes desse abrigo. Talvez ele e João pudessem ficar lá e ajudar de alguma forma para
compensar as despesas.

Germano ficou sensibilizado com a situação dos primos, e deu abrigo
aos irmãos Ponce. Milton e João começaram a trabalhar juntos na Padaria
Record, e Germano ensinou aos primos como fazer biscoitos de polvilho.
E assim nasciam os “Biscoitos Felippe” – em homenagem ao patrão, que se
chamava Germano Felippe. Manier (2017) menciona que a produção dos
“Biscoitos Felippe” alcançava 50 a 60 quilos por dia. Eram vendidos a peso
na Padaria Record, bem como por ambulantes em vários pontos da “terra
da garoa”, bem como em outras cidades paulistas – incluindo a Praia de
Santos, no litoral. Como ainda não chegara a oportunidade de comercializar o produto no Rio de Janeiro, Milton e João vendiam os biscoitos de
modo laborioso na capital paulista.3 (BISCOITO..., 2019) Trabalhando como
ambulantes, os irmãos Ponce integravam a força de vendas que incrementava a distribuição dos biscoitos. Canais de informação entre a Padaria
Record e os consumidores, os ambulantes cobriam grandes quilometragens
diárias vendendo o produto, batiam papo com os fregueses e circulavam
a todo o momento com notícias frescas sobre o que acontecia na cidade e
no país, trazendo também ideias para incrementar as vendas dos biscoitos.
(MANIER, 2017)
Os “Biscoitos Felippe” se tornaram o faturamento excedente da Padaria
Record. Era início da década de 50, e o então presidente Getúlio Vargas
havia solicitado verba para a realização do 36º Congresso Eucarístico
Internacional, megaevento realizado no Rio de Janeiro dos “anos dourados”.
Para Freitas, Lins e Santos (2016), um evento pode ser classificado como
mega a partir de seu impacto na mídia antes, durante e depois da sua realização. Partindo de tal premissa, o megaevento 36º Congresso Eucarístico

3 Ver: https://www.biscoitoglobo.com.br/
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Internacional foi considerado uma injeção de ânimo para o turismo no país,
como se observa a seguir.4
No dia 4 de fevereiro de 1953, o presidente Getúlio Vargas enviou
mensagem ao Congresso Nacional, acompanhada de projeto-lei,
solicitando a abertura de crédito de Cr$ 14 milhões pelo Ministério das Relações Exteriores para atender as despesas com o 36º
Congresso Eucarístico Internacional, a realizar-se em julho de
1955, no Rio. Na exposição de motivos, o ministro da Fazenda
apresentou as diversas razões invocadas pelo cardeal dom Jayme
Câmara para a concessão desse auxílio, inclusive o reflexo do
certame no movimento turístico para o Brasil. (EM 1955..., 2016)

Classificado como um megaevento de caráter religioso, o 36º Congresso
Eucarístico Internacional mobilizava o governo e a sociedade da década
de 1950, já que propunha várias inovações e mudanças na cidade do Rio
de Janeiro para que viesse a acontecer. Na ocasião, o megaevento reiterou
a forte vocação católica da cidade: “Em 1955, realizou-se um Congresso
Eucarístico Internacional no Rio de Janeiro, espetáculo de fé, como foi
chamado pela imprensa, que fortaleceu as tradições cristãs na cidade”.
(TURAZZI, 2014, p. 56)
Para que aconteçam –seja antes, durante e após a sua realização–, os
megaeventos alteram o cotidiano de uma cidade. Sendo assim, os irmãos
Ponce enxergaram o megaevento 36º Congresso Eucarístico Internacional
como uma oportunidade de negócios, e resolveram comercializar os biscoitos no Rio de Janeiro em 1955. Visando preparar a cidade para o congresso,
foram executadas várias construções no Rio de Janeiro, conforme enumerado a seguir.5
O encontro [...] motivou a realização de grandes obras, como
a ampliação da adutora do Guandu e parte do aterramento do
Flamengo, onde futuramente surgiriam o Parque do Flamengo
e o Monumento aos Pracinhas. A primeira fase do aterramento,

4 Ver: http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/em-1955-36-congresso-eucaristico-fez-do-rio-capital-mundial-do-catolicismo-9123322
5 Ver: http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/em-1955-36-congresso-eucaristico-fez-do-rio-capital-mundial-do-catolicismo-9123322
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entre a Rua Santa Luzia e o Passeio Público, foi transformada na
Praça do Congresso. Ali, em confessionários improvisados, fiéis de
todo mundo podiam contar seus pecados e receber a absolvição.
(EM 1955..., 2016)

O 36º Congresso Eucarístico Internacional aconteceu entre os dias 17
e 24 de julho de 1955 na cidade do Rio de Janeiro.6 (TRÂNSITO..., 1955)
Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida veio de trem do Santuário de
Aparecida do Norte – cidade localizada no interior paulista – especialmente
para o Congresso.7 (60 ANOS..., 2015) Com o suicídio do presidente Getúlio
Vargas em 1954, quem proferiu a “Saudação aos peregrinos do XXXVI
Congresso Eucarístico Internacional” foi o presidente Café Filho.
Durante a realização do 36º Congresso Eucarístico Internacional, as
vendas da rosquinha de polvilho superaram as expectativas dos irmãos
Milton e João Ponce. Empolgados com o sucesso do produto durante o
megaevento – e com base no êxito obtido em São Paulo –, os irmãos Ponce
anteviram que o Rio de Janeiro seria o mercado ideal para os biscoitos de
polvilho.8 (BISCOITO..., 2019) Partindo das experiências vividas no tempo
em que ainda eram ambulantes no litoral paulista, os irmãos Ponce perceberam que, “diferentemente dos paulistas, que iam à praia e queriam se
alimentar, os cariocas eram mais descontraídos e não ligavam para fazer
refeições; queriam apenas beliscar”. (MANIER, 2017, p. 48)
A partir de então, Milton e João começaram a produzir as rosquinhas no bairro carioca de Botafogo, juntamente com o primo Germano.9
(CASARIN, 2017)
Ao chegar, ainda em 1955, os rapazes e o primo alojaram-se na
pensão de um casal de portugueses, em Botafogo – a mesma
onde os vendedores haviam se hospedado durante o Congresso
Eucarístico –, ocupando quartos com beliches, banheiro no final
do corredor e trocando o bom e costumeiro arroz com feijão

6 Ver: http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=089842_06&pagfis=50201&url=
http:// memoria.bn.br/docreader#
7 Ver: http://arqrio.org/formacao/detalhes/816/60-anos-do-congresso-eucaristico-do-rio
8 Ver: https://www.biscoitoglobo.com.br/
9 Ver: https://paginacinco.blogosfera.uol.com.br/2017/01/18/voce-sabia-que-o-biscoito-globo-icone-do
-rio-de-janeiro-nasceu-em-sao-paulo-e-o-que-mostra-biografia-do-quitute/
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paulistano pelo típico bacalhau com batatas lusitano em rios de
azeite. (MANIER, 2017, p. 53)

Em 1965, passados dez anos após a realização do 36º Congresso
Eucarístico Internacional e da chegada dos rapazes ao Rio de Janeiro,
Milton Ponce tinha outro sócio na fabricação dos biscoitos: o português
Francisco Torrão. Germano Felippe (seu primo) havia saído da sociedade.
Foi no ano de 1965 que o Rio de Janeiro comemorou 400 anos. Cabe registrar que, em abril de 1960, o antigo Distrito Federal assumiu a condição de
estado da Federação, com o nome de Estado da Guanabara, passando a ser
administrado por governadores, fazendo com que o Estado da Guanabara
tivesse simultaneamente o perfil de cidade-estado e de cidade-capital.10 (DO
ESTADO..., 2015) Ou seja, o Estado da Guanabara já nasceu com praticamente quatro séculos, como explica Mesquita (2014, p. 87-88).
Na condição de cidade-estado, a Guanabara nasceu quase quatrocentona, pois no ano em que se comemorava o quarto centenário
da cidade, o Estado completava apenas cinco anos de existência.
Criada pela Lei San Tiago Dantas em 12 de abril de 1960, a Guanabara já surgiu com a marca de cidade-capital - assim definida
pelo caráter pedagógico de modelar comportamentos e inculcar
valores associados a um projeto de nação - e predestinada a ser
cosmopolita, na medida em que a cidade que lhe deu origem foi
sucessivamente sede da capitania do Rio de Janeiro; capital do
Brasil colônia (1763-1808); Corte do Reino de Portugal (18081816); capital do Brasil imperial (1822-1889); e sede do Brasil
republicano (1889-1960).

A condição de cidade-estado perdurou até março de 1975, quando
houve a fusão entre os estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, enquanto
a cidade do Rio de Janeiro, como capital do novo estado, ganhou status de
município, voltando a ser administrada por prefeitos. Se para alguns essa
medida era mais um indício da perda de prestígio do Rio no cenário nacional –iniciada com a transferência da capital federal para Brasília–, para

10 Ver: http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/rio-de-janeiro/71-um-rio-de-mu-itos-janeiros/3365-a-fusao-do-estado-da-guanabara-ao-estado-do-rio-de-janeiro
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outros, a fusão seria o ponto de partida para uma nova fase de desenvolvimento econômico e social.11 (UM RIO..., 2015)
Retornando ao ano de 1965, vale frisar que, em decorrência das comemorações do IV Centenário da cidade, o Rio de Janeiro viveu um tempo
ímpar de transbordamento de memória. (MESQUITA, 2014) E em meio a
esse momento de expressão cultural e de reafirmação da identidade do Rio
de Janeiro, os irmãos Ponce finalmente tinham começado a prosperar com
a venda das rosquinhas de polvilho, dez anos após o início da sua fabricação no bairro de Botafogo. Jaime – o irmão que estava servindo ao Exército
quando Milton e João foram para São Paulo ainda crianças – também viera
para o Rio. Na ocasião, os rapazes demonstravam o desejo de adquirir uma
panificação falida localizada no centro da cidade do Rio de Janeiro. Porém,
João começou a trabalhar em outra empresa, e ficou com receio de ingressar no negócio. Mas ainda no ano de 1965, o português Francisco Torrão
entrou na sociedade para substituir João. E com a entrada de Torrão,
Milton e o irmão Jaime adquiriram a Panificação Mandarino, razão social
do Biscoito Globo até hoje.
Na época, os cariocas já degustavam o petisco de polvilho em vários
locais, e “os biscoitos, que faziam sucesso nas praias, eram agora conhecidos
em toda a cidade”. (MANIER, 2017, p. 63) Todavia, um problema persistia. O produto ainda se chamava “Biscoitos Felippe”, e era reconhecido
como os “biscoitos paulistas”. Desse modo, era necessário criar um nome
que tivesse identificação com os cariocas. Como os irmãos Ponce trouxeram as rosquinhas de polvilho para o Rio de Janeiro em 1955 “com excelente receptividade por parte do povo, o ideal seria um nome que os identificasse como cariocas: Biscoito Copacabana pareceu uma ótima solução”.
(MANIER, 2017, p. 64) Mas a ideia não seguiu adiante, pois uma confeitaria da cidade serrana de Petrópolis (RJ) já era detentora da marca. Como o
nome de fantasia da panificadora que havia adquirido era “Padaria Globo”,
Milton Ponce não titubeou: batizou o polvilho de Biscoito Globo. E com o
passar dos anos, o Biscoito Globo ganhou uma bebida como acompanhamento: o mate – assunto a ser tratado no tópico a seguir.

11 Ver: http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/8089-fus%C3%A3o-da-guanabara
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E PARA ACOMPANHAR A ROSQUINHA DE POLVILHO?
MATE COM LIMÃO
Chegando ao século XXI, a “dupla mate e biscoito de polvilho” é percebida
como “a mais carioca possível”, uma vez que ao passear pelas praias do
Rio, não há quem não reconheça os vendedores desses produtos, cada um
com seu jeito próprio de atrair a freguesia.12 (ARAÚJO, 2014) Vale destacar que nas praias cariocas:
A variedade de produtos vendidos é enorme: água mineral, água
de coco, refrigerantes, cerveja, mate, refrescos, sucos, batidas,
sanduíches, biscoitos, empadas, pastéis, queijo coalho na brasa,
camarão frito, churrasquinho, frutas, ostras, cuscuz, bijuterias,
artesanato, cosméticos [...], roupas (cangas, batas, saias, vestidos, chapéus e bonés, óculos, bolsas, redes, mantas, brinquedos...
(CORRÊA, 2009, p. 152)

Em relação à venda de produtos como o camarão frito e o queijo coalho,
cabe frisar a proibição da Guarda Municipal do Rio de Janeiro referente à
comercialização de alimentos perecíveis.13 (GRUPAMENTO..., 2010) No ano
2000, visando fiscalizar a orla carioca de modo mais ostensivo, a Guarda
Municipal do Rio de Janeiro criou o Grupamento Especial de Praia (GEP),
“com a missão de patrulhar as praias da Zona Sul, desenvolvendo ações de
assistência a banhistas e frequentadores em geral”. (GRUPAMENTO..., 2010)14
Em 2011, a atuação do GEP também foi estendida para a orla da Zona Oeste.
Alheios às ações do GEP, ainda é possível ver ambulantes exibindo seus
fogareiros de queijo coalho e espetinhos de camarão regados a limão pelas
areias das praias cariocas. Mas apesar da farta oferta de produtos, a “dupla
mate e biscoito de polvilho” possui local de destaque junto aos frequentadores
das praias cariocas. E para compor a dupla, existe outra bebida: a limonada.
Juntamente com o mate, a limonada é vendida em galões pelos ambulantes
por toda a extensão da orla carioca para acompanhar os biscoitos de polvilho.
É interessante observar que, assim como a água de coco, a limonada era uma

12 Ver: http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/913-patrimonio-imaterial-carioca-vendedores-de-mate-e-biscoito-de-polvilho
13 Ver: http://prefeitura.rio/web/gmrio/especial-de-praia
14 Ver: http://prefeitura.rio/web/gmrio/especial-de-praia
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bebida muito requisitada e vendida pelas negras de ganho no Rio de Janeiro
do século XIX. (PRIORE, 2016) E no ano de 2015, a limonada foi “gourmetizada” por alguns ambulantes nas praias cariocas, conforme publicado na
coluna “Gente Boa” (jornal O Globo): “Gourmetizaram a limonada da praia. O
bom e velho limão, companheiro do mate, estava sendo anunciado nas areias
de Ipanema como ‘limonada suíça’ por um vendedor da bebida em galão”.15
(GUIMARÃES, 2015) Cabe registrar que o conceito de gourmetização deve ser
entendido aqui como o processo intencional de sofisticação e exclusividade de
um produto, uma forma de diferenciar o que é preparado de modo tradicional,
relacionando um produto com a ideia de requinte. (PALMIERI JÚNIOR, 2017)
Com ou sem “gourmetização”, a limonada chegou ao século XXI como
uma bebida tradicional na orla carioca. Desse modo, “o trio: biscoito de
polvilho + mate + limonada de galão” faz parte da cultura carioca, onde as
praias podem ser vistas como “lugares de invenção de modas e de divulgação de modos de vida alternativos”. (GONTIJO, 2002, p. 54)
Quem passou por alguma praia do Rio de Janeiro no verão provavelmente ouviu o grito: ‘Ó o Mate! Ó o limão! Limonada, Mate!’
ou alguma outra das muitas variações existentes. Por trás dos
gritos estão homens de todas as idades, vestidos num uniforme
laranja com dois galões nos ombros e um saco do famoso biscoito
de polvilho Globo nas mãos.16 (MENDONÇA, 2018)

Mas os tradicionais ambulantes passaram por um período difícil no final
de 2009, quando a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro proibiu a venda
de mate e de limonada em galões nas praias cariocas por questões relativas
à higiene dos produtos.17 (MENDONÇA, 2012) Tal proibição causou comoção e alvoroço junto à população; e frequentadores das praias chegaram
a fazer abaixo-assinado pela volta da tradição da cidade.18 (MENDONÇA,
2018) Após a repercussão negativa, o governo municipal voltou atrás, e

15 Ver: https://blogs.oglobo.globo.com/gente-boa/post/gourmetizacao-limao-do-mate-e-vendido-como
-limonada-suica-na-praia-de-ipanema.html
16 Ver: https://www.bbc.com/portuguese/geral-42643527
17 Ver: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/03/vendedores-de-mate-na-praia-agora-sao-patrimonio-do-rio-diz-paes.html
18 Ver: https://www.bbc.com/portuguese/geral-42643527
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liberou os vendedores ambulantes de mate e limonada de galão. E no dia 2
de março de 2012 (pouco mais de dois anos após a polêmica proibição), o
então prefeito Eduardo Paes declarou os vendedores ambulantes de mate,
limonada e de biscoito de polvilho das praias cariocas patrimônio cultural
e imaterial da cidade do Rio de Janeiro via Decreto no 35.179/2012. (RIO
DE JANEIRO , 2012) Degustadas sem bebida, acompanhadas de mate, de
limonada ou de ambos (mate com limão), as rosquinhas de polvilho remetem ao imaginário da cidade.

O “BIXCOITO” QUE É UM DOS SINÔNIMOS DA
“CARIOQUICE”: CORRELAÇÕES ENTRE O PRODUTO,
A MARCA E O IMAGINÁRIO DA CIDADE
Conforme exposto no tópico dois, as comemorações dos 400 anos do Rio
de Janeiro foram marcadas por um cenário no qual o passado da cidade,
seus marcos fundadores e mitos de origem estiveram na ordem do dia.
(MESQUITA, 2014) Ou seja, o Rio vivia um momento de explosão criativa em 1965; e artistas e intelectuais se movimentaram no sentido de fixar
a cidade como capital cultural do país. Na ocasião, o Golden Room19 do
Copacabana Palace exibiu o espetáculo “Rio de 400 Janeiros”, musical inspirado pelo quarto centenário de fundação da cidade. (PORTO, 2014) Todavia,
o Rio foi deixando aos poucos de ser somente um produtor e exportador
da brasilidade. A cidade passou a apresentar uma série de características
próprias, “particulares, permitindo que falemos, então, de uma espécie de
carioquidade”. (GONTIJO, 2002, p. 42)
Nesse contexto, vale destacar que um dos traços marcantes da “carioquice” ou “carioquidade” (GONTIJO, 2002) é o sotaque. Chamado de “carioquêx”, o modo de falar do carioca força o chiado da letra “s”, bem como
“arranha da garganta” ao pronunciar o “r” – e também troca a letra “e” pela
“i” – exemplo: no Rio, a palavra “esquerda”vira “ixquerrrrda”.20 (BETIM,
2016) É interessante observar que o chiado presente no sotaque carioca
(que faz com que a letra s tenha o som da letra x) surgiu em virtude da

19 ‘Golden Room’ é o nome de um dos salões mais famosos do hotel Copacabana Palace. A origem do nome
deve-se à cúpula dourada localizada na parte central do teto do salão.
20 Ver: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/06/cultura/1470502556_718385.html
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população da cidade ter sido composta por quase um terço de portugueses.21 (PORTUGUESES..., 2013) Cabe ressaltar que, para fugir do Bloqueio
Continental decretado por Napoleão Bonaparte, a Corte Portuguesa se
transferiu para o Rio de Janeiro no ano de 1808. (ABREU, 2000) E até
inícios do século XX, “os imigrantes portugueses representavam o maior
contingente de estrangeiros em duas cidades brasileiras: Rio de Janeiro e
São Paulo”. (LESSER, 2015, p. 148)
Partindo da discussão acerca do sotaque carioca, a palavra “biscoito”
em “carioquêx”22 costuma ser pronunciada do seguinte modo: “bixcoito”.
E tanto o produto Biscoito Globo quanto a identidade visual da marca –
exibida em diversos bens de consumo, como: bolsas, cangas, camisetas etc.–
tornaram-se presença constante nas praias e em demais locais da cidade,
fazendo parte da personalidade do Rio de Janeiro. Portadores de significado,
“os bens de consumo definitivamente não são meras mensagens; eles constituem o próprio sistema. Tire-os da interação humana, e você desmantela
tudo”. (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004, p. 120)
Apesar da simplicidade que caracteriza a gestão da Panificação Mandarino–
cujas práticas organizacionais não contemplam grandes investimentos em
publicidade e ferramentas sofisticadas em sua comunicação de marketing–,
o Biscoito Globo e demais itens com a sua respectiva marca remetem espontaneamente ao imaginário carioca, suscitando nas pessoas a alma do Rio de
Janeiro, incluindo as suas praias. Para Legros e demais autores (2007), as
imagens e visões ordenam as significações que nos reportam não ao racional (ou irracional), mas ao imaginário. Tecido conjuntivo entre as disciplinas,
o imaginário é o reflexo que acrescenta significados ao banal significante.
(DURAND, 1998) E em se tratando do imaginário carioca, o mesmo vai além
da delimitação geográfica. Para Santos e Veloso (2009, p. 97):
[...] o imaginário carioca não se constrói pela geografia, e sim por
outras características. [...] Já que o que remete à identificação e ao
orgulho são as características de personalidade atribuídas ao povo
e à cidade - o jeito despojado, a abertura, etc. - procede-se a uma

21 Ver em: http://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/2013/06/1288985-portugueses-deixaram-sotaque-carioca-como-heranca-diz-livro.shtml
22 Carioquês (ou ‘carioquêx’) é a palavra popularmente utilizada para definir as gírias e o sotaque dos cariocas.
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personificação do espaço: o Rio de Janeiro não é aquele espaço
físico assim demarcado nos mapas: é todo o espaço imaginado
ao qual se atribuem aquelas características de personalidade; e o
carioca não é quem vive naquela delimitação geográfica, mas sim
todo aquele que, mesmo vivendo nos arredores daquele espaço
físico, compartilha aquele imaginário.

E mesmo que as políticas e os projetos urbanos contemporâneos insistam em produzir uma imagem singular e única para as cidades (JACQUES,
2005), elas resistem. Lipovetsky e Roux (2005) apontam que a imagem
corresponde ao conjunto das associações estocadas na memória do indivíduo. Rede complexa de atividades, a memória deve ser vista partindo da
pluralidade de funções inter-relacionadas. (JEDLOWSKI, 2005)
É interessante observar também que, quando o assunto diz respeito aos
elementos estrategicamente planejados para o fortalecimento da imagem da
marca do Biscoito Globo, a Panificação Mandarino parece andar na contramão.
A empresa não investe em campanhas publicitárias, recusou ofertas de abertura de franquias em outros estados do Brasil, jamais mudou a embalagem do
produto e tem um único ponto central de distribuição desde 1965: a fábrica,
situada na Rua do Senado, no centro do Rio de Janeiro.23 (BERNARDO, 2016)
O Biscoito Globo sempre foi comercializado em saquinhos de papel; e,
mais recentemente, adotou também os saquinhos de plástico – para varejistas como padarias, bancas de jornais etc. Desde o ano de 1963 que a
embalagem possui o desenho do bonequinho utilizado como personagem na
seção de crítica de cinema do jornal O Globo, chamada de “O bonequinho
viu”.24 (O JUBILEU..., 2003) Na época, foram inseridos desenhos de três
torres para compor a estampa da embalagem do produto: Eiffel (França),
Pisa (Itália) e a de Belém (Portugal). Porém, surgiu um problema referente aos desenhos utilizados na embalagem: era fundamental que o Rio de
Janeiro também estivesse representado, e não existe uma torre na cidade.
(MANIER, 2017) Sendo assim, a solução encontrada foi inserir o desenho
do Pão de Açúcar na embalagem do produto. Exuberante como relevo,
o Pão de Açúcar “tornou-se um ponto de referência fundamental para a

23 Ver: http://super.abril.com.br/saude/biscoito-de-polvilho-conheca-mais-sobre-o-petisco-mais-praiano-do-brasil/
24 Ver: http://www.varejista.com.br/cases/1080/biscoitos-globo. Acesso em: 1 jul. 2019.
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identificação da cidade, por estar localizado na ponta mais extrema, do lado
esquerdo da entrada da Baía de Guanabara”. (PERROTTA, 2015, p. 172)
Manier (2017, p. 107) cita que os criadores do Biscoito Globo desenvolveram uma embalagem que é “um mal feito que é bem feito e que dá
certo”, e que soa como espontânea e intuitiva, pois é uma embalagem
desenvolvida por quem não é profissional. Tais elementos também reforçam a ausência de preocupações em relação à adoção de estratégias e táticas de marketing na concepção de embalagens quando se trata da famosa
rosquinha de polvilho. Sejam as de papel ou as de plástico, as embalagens
do Biscoito Globo são encontradas apenas em duas cores: verde (para o
sabor salgado) e vermelha (para o sabor doce). A escolha pelas cores diferentes serviu para facilitar os ambulantes na hora de distinguir o biscoito
doce do salgado, já que muitos eram analfabetos quando o produto chegou
ao Rio de Janeiro em 1965. (BERNARDO, 2016) Entretanto, ambas as
cores e sabores permanecem até os dias atuais.
Vale destacar que a empresa que produz o Biscoito Globo também
comercializa cangas com a marca do produto nas cores verde e vermelho
em suas páginas nas redes sociais Facebook25 e Instagram.26 Em paralelo a
isso, é comum ver os mais diversos objetos exibindo a marca do Biscoito
Globo sendo vendidos por terceiros pela cidade do Rio de Janeiro, conforme
ressalta Manier (2017, p. 101-102):
São cangas, bolsas, camisetas, chinelos, canecas, bonés, capachos,
capas de celular, barracas, cadeiras de praia... estampados com
a embalagem dos biscoitos sem que nenhuma confecção, loja ou
artesão pague um centavo por isso. Em outras palavras, não há
exploração da marca por parte da empresa e nem política de licenciamento. É como se o nome Biscoito Globo fosse de domínio
público. E a justificativa também é simples: não há tempo e nem
pessoal para agenciar a marca.

25 Ver: https://www.facebook.com/biscoitogloborj/photos/a.1599778956979408/223387214357008-3
/?type=3& comment_id=2272028153087815&notif_id=1570459140443858&notif_t=feedback_reaction_generic
26 Ver: https://www.instagram.com/p/B3ShNjVglD6/
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O culto ao corpo bronzeado e à praia, a corporeidade e a preocupação
com a saúde física e mental, as invenções de modos de vida alternativos, a
criatividade musical, o ciclo festivo do verão, o amor pelo futebol e pelas
festas esportivas, o sotaque e as gírias, o apego à cidade, a urbanidade,
a violência emotiva e tantos outros elementos escolhidos aleatoriamente
compõem o repertório cultural do carioca. (GONTIJO, 2002) E embora
tenha nascido em São Paulo, o Biscoito Globo compõe a identidade e o
estilo de vida carioca. Para Bueno (2008), os estilos de vida tornaram-se
uma das primeiras instâncias de construção de identidades na contemporaneidade, aflorando e ganhando visibilidade no interior de um amálgama de
práticas culturais. O estilo de vida do carioca pode ser percebido através
de gestos rotineiros como a maneira de vestir e de comer, embora as rotinas estejam reflexivamente abertas às mudanças à luz da natureza móvel
da autoidentidade. (GIDDENS, 2002)
Ou seja, o futebol dominical no Maracanã, as rodas de samba regadas a
feijoada e caipirinha, as idas à praia para o mergulho no mar são alguns dos
mecanismos identitários da cidade do Rio de Janeiro. E no que diz respeito
aos hábitos alimentares – seja no cotidiano ou nos momentos de lazer –, até
o jeito de comer dos cariocas é tipicamente seu. (SANTOS; VELOSO, 2009)
Em matéria publicada pela BBC News Brasil, Fabiano (que vende biscoito,
mate e limonada na praia) declarou: “O mate e o Biscoito Globo são como
o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Se não beber mate e comer Biscoito
Globo, é como ir na Disney e não ver o Mickey”. (MENDONÇA, 2018) Sendo
assim, o mate e a limonada acompanhados do “bixxxcoito” Globo fazem parte
do cardápio do carioca quando se trata de “belixxxcar” na praia.
No ano de 2016, a polêmica se instaurou no Rio de Janeiro quando um
repórter americano do The New York Times criticou o sabor do Biscoito
Globo. Afinal de contas, “mexer com o Biscoito Globo é mexer com o imaginário de uma cidade”, e o imaginário tem algo de imponderável, pois é o
estado de espírito que caracteriza um povo. (MAFFESOLI, 2001)

“O BISCOITO GLOBO É SEM GOSTO!”: A AVALIAÇÃO QUE
IRRITOU OS CARIOCAS
O Rio de Janeiro sediou os Jogos Olímpicos no ano de 2016, que aconteceu entre os dias 5 e 21 de agosto. A cidade recebeu 11.238 atletas, e o
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megaevento teve a participação de 207 países.27 (JOGOS..., 2016) Também
chamado de “Rio 2016”, os Jogos Olímpicos foram percebidos como uma
oportunidade que aceleraria a transformação do Rio de Janeiro em uma
cidade global ainda maior. (JOGOS..., 2016) Partindo de tal raciocínio,
pode-se observar que existe um esforço no sentido de consolidar o Rio
de Janeiro como uma cidade globalizada, cujo projeto e respectivas ideias
muitas vezes tendem a asfixiar as dinâmicas culturais presentes na mesma.
(FERNANDES; HERSCHMANN, 2018)
Durante a realização dos Jogos Olímpicos 2016, os locais de competição foram agrupados em quatro bairros da cidade do Rio de Janeiro:
Barra da Tijuca, Copacabana, Deodoro e Maracanã. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos foi realizada no Maracanã no dia 5 de agosto de
2016; e em meio às vaias ecoadas para o então presidente interino Michel
Temer, a maioria dos veículos estrangeiros que acompanhou a cerimônia
a elogiou.28 (ABERTURA..., 2016) No dia 13 de agosto – oito dias após a
abertura oficial dos Jogos Olímpicos 2016 –, o jornal americano The New
York Times publicou uma matéria sobre a gastronomia da cidade intitulada:
“Sem gosto, Biscoito Globo é o símbolo perfeito da gastronomia no Rio de
Janeiro”. (SEGAL..., 2016) Produzida pelo jornalista americano David Segal
após visitar a fábrica do Biscoito Globo e provar a rosquinha durante a
realização da Rio 2016, a reportagem29 cita que o petisco: “é um alimento
sem gosto, símbolo perfeito do Rio – uma cidade em que o cenário de restaurantes é meh”.30 O texto descreve o Biscoito Globo do seguinte modo: “ar
transformado em bolacha, em forma de anel. Coloque um na sua boca e será
como se seus dentes estivessem em uma festa para a qual sua língua não foi
convidada”.31 (THE NEW..., 2016) De acordo com o repórter, a rosquinha

27 Ver: https://www.olympic.org/rio-2016
28 Ver: https://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/08/1799704-abertura-dario-2016
-e-elogiada-pela-imprensa-internacional-veja-repercussao.shtml
29 Ver: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/olimpiadas/rio2016/blog/brasil-visto-de-fora-na-olimpiada/post/new-york-times-faz-materia-sobre-biscoitos-globo-sem-gosto-assim-como-culinaria-carioca.html
30 “Meh” (pronuncia-se ‘mé’) é uma expressão sintetizada pela The New York Times Magazine. É utilizada
para classificar um assunto/uma pauta que não é ‘nem quente nem não quente’ (no original em inglês,
‘not hot, notnot’). Ou seja: algo que é ‘morno’, quase indiferente.
31 Ver em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/olimpiadas/rio2016/blog/brasil-visto-de-fora-na-olimpiada/post/new-york-times-faz-materia-sobre-biscoitos-globo-sem-gosto-assim-como-culinaria-carioca.html
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não é saborosa: “O Biscoito Globo faz, portanto, parte da grande tradição
culinária de comestíveis regionais que deixa os forasteiros perplexos. Mas
essa distinta ausência de sabor também o torna um símbolo perfeito da
comida no Rio”. (SEGAL..., 2016)
Na realidade, a reportagem de David Segal não faz apenas uma análise
(seguida de posterior crítica) ao Biscoito Globo – mas sim um ataque à
gastronomia da cidade, conforme publicou a Veja Rio:
As alfinetadas vão além do biscoito e chegam à culinária da
cidade, em geral. Apesar de dizer que existem excelentes lojas
de suco, carrinhos de churros e alguns restaurantes, além de
churrascarias onde se pode comer à vontade, ele enfatiza que as
casas de self-service são bufês de ‘variedade deprimente’, que
misturam comidas como macarrão e sushi com salsicha e raramente feitos com ingredientes frescos. Para completar, a crítica
diz que a gastronomia carioca é um ‘segredo infeliz’ da capital
fluminense. (THE NEW..., 2016)

Vocábulo composto por gasteur (ventre, estômago) nomo (lei) e pelo
sufixo-ia, gastronomia significa, etimologicamente, estudo ou observância das leis do estômago. (FRANCO, 2001) Nesse sentido, a receita dobiscoito Globo é simples, composta por apenas quatro ingredientes: polvilho,
gordura, leite e ovos. Tais ingredientes permanecem os mesmos desde o
início da produção da rosquinha na cidade de São Paulo durante a década
de 1950. Visando facilitar o crescimento da massa, a receita costuma ganhar
apenas um pouco mais de gordura, leite, sal ou açúcar. (MANIER, 2017)
E apesar das críticas do jornalista americano, o biscoito Globo foi considerado “uma das sete maravilhas da gastronomia fluminense” de acordo
com concurso promovido pelo jornal O Globo. (AS SETE..., 2013) Realizado
entre agosto e outubro do ano de 2013, o concurso aconteceu pela internet
e computou cerca de 20 mil votos em sete categorias gastronômicas, dentre
as quais “Entradas & Petiscos” – quesito no qual o biscoito Globo venceu.32
(ARAÚJO, 2013) E junto com os demais vencedores do concurso (como a
caipirinha na categoria “Bebidas”), a rosquinha de polvilho foi considerada

32 Ver: https://oglobo.globo.com/rio/caipirinha-angu-estao-entre-as-7-maravilhas-da-gastronomia-fluminense-10960490

comensalidades-em-transito-MIOLO.indb 192

14/10/2020 11:47

“EU SOU UM PETISCO CARIOCA!”: CORRELAÇÕES ENTRE O BISCOITO GLOBO, A IDENTIDADE E O IMAGINÁRIO DO RIO DE JANEIRO

193

uma das “delícias que colaboram para o desenvolvimento socioeconômico,
cultural e turístico e que têm a marca registrada da culinária do Estado do
Rio, da capital e do interior”. (ARAÚJO, 2013)
Ao atacar o biscoito Globo e declarar que “o paladar é um sentido que o
Rio ainda não desenvolveu plenamente”, (SEGAL, 2016) o jornalista David
Segal irritou profundamente os cariocas, que se sentiram ofendidos com as
declarações feitas na reportagem do The New York Times. Para ilustrar o
mal-estar gerado pelos comentários do jornalista, vale observar a resposta
do vendedor ambulante Roberto Gomes – que comercializa o biscoito na
praia de Copacabana –, em reportagem intitulada “Cariocas reagem à crítica
do New York Times sobre biscoito Globo”: “São pessoas que não conhecem a tradição do biscoito. Ele é muito querido nas praias e muito aceito,
tanto pela classe alta quanto pela classe baixa, pessoa rica, pobre, criança,
adulto”.33 (SOUZA, 2016)
Mas o imbróglio não parou por aí. A empresa fabricante do biscoito
Globo se defendeu nas redes sociais, e publicou um banner com a seguinte
mensagem: “Obrigado, New York Times! Uma crítica negativa nunca repercutiu tão positivamente para uma marca”.34 Sendo assim, a crítica à rosquinha de polvilho acabou gerando um efeito do tipo “mexeu com o biscoito
Globo, mexeu com todos os cariocas”. Tal fato inclusive fez com que a
resposta da empresa nas redes sociais contemplasse a seguinte hashtag:35
#somostodosbiscoitoglobo.36
Nesse contexto, vale destacar que existem determinados alimentos e
modos de comer que são tidos como tipicamente cariocas pelo fato de
que são percebidos como portadores das qualidades intrínsecas ao carioca.
(SANTOS; VELOSO, 2009) E existe uma ligação da gastronomia com a identidade regional, já que a comida tem o papel de destacar identidades e,
conforme o contexto, elas podem ser nacionais, regionais, locais, familiares
33 Ver: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/olimpiadas/rio2016/noticia/2016/08/cariocas-reagem-critica-do-new-york-times-sobre-biscoito-globo.html
34 Ver: https://www.facebook.com/biscoitogloborj/photos/pb.1599771140313523.-2207520000.14713691
50./1629742760649694/?type=3&theater
35 Uma hashtag é qualquer palavra ou frase precedida pelo símbolo cerquilha (#) muito utilizada entre os
usuários das redes sociais. A cerquilha transforma qualquer expressão em um link indexador que faz com
que seja mais fácil encontrar e seguir uma conversa sobre o assunto contido nela.
36 Ver: https://www.facebook.com/biscoitogloborj/photos/pb.1599771140313523.-2207520000.14713691
50./1629742760649694/?type=3&theater
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ou pessoais. (DA MATTA, 1987) E ao criticar o biscoito Globo, o jornalista do The New York Times irritou os cariocas porque estes se sentiram
“ofendidos” em um dos elementos ligados à sua identidade: a alimentação.
E após as críticas feitas à rosquinha de polvilho na reportagem do jornalista
americano David Segal, as pessoas foram em defesa do mesmo nas redes
sociais. No Twitter, foram observados comentários como: “Biscoito Globo
não é uma comida. É um conceito’. / ‘Falar mal do Biscoito Globo é como
dizer que Gisele Bundchen é baranga. Ofendeu uma instituição nacional’. /
‘Não entendo como uma nação que acha graça em manteiga de amendoim
possa ousar falar mal do Biscoito Globo”.37
Na ocasião, a mídia em geral também publicou notícias sobre a indignação causada pelas críticas que a rosquinha recebeu no The New York Times,
onde uma delas ressaltou comparações entre o “Biscoito Globo e o tão amado
bolo feito pela vovó” (em uma referência às receitas culinárias de família);
e também relatou de modo jocoso que a reportagem de David Segal geraria
uma grave “crise diplomática” entre o Brasil e os Estados Unidos em decorrência dos comentários negativos sobre o Biscoito Globo.38 (BAZZO, 2016)
As críticas chegaram ao “pai” da rosquinha de polvilho, Milton Ponce.
Falecido em maio de 2017 em decorrência de um câncer, Milton recebeu o
jornalista David Segal em agosto de 2016 – durante a realização dos Jogos
Olímpicos – na fábrica localizada na Rua do Senado para a realização da
entrevista, como se observa a seguir:
Apesar de reservado e cauteloso para falar de si e da empresa,
ainda mais para abrir as portas da produção a jornalistas, Milton Ponce e equipe receberam educadamente os visitantes e
responderam a suas perguntas, mesmo percebendo que algumas
informações poderiam acabar saindo erradas por causa da falta
de domínio do português da intérprete. Em sequência, receberam ainda a visita de um fotógrafo contratado pelo jornal para
clicar fotos ilustrativas. E aguardou-se a reportagem. (MANIER,
2017, p. 152)

37 Comentários extraídos pela autora em agosto de 2016 da rede social Twitter, após a publicação da reportagem do jornalista David Segal no The New York Times.
38 Ver: http://www.huffpostbrasil.com/2016/08/14/biscoito-globo-new-york-t_n_11510404.html
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Logo após a repercussão da reportagem, o filho de Milton Ponce comentou que falar mal do sabor do biscoito “é uma questão de gosto”. Nesse
contexto, é importante entender que, apesar de apresentar uma perspectiva químico-fisiológica, o gosto humano inclui a noção da alma como fator
decisivo de julgamento pessoal das impressões transmitidas pelos órgãos.
(BRILLAT-SAVARIN, 1995) E em se tratando do imaginário carioca, o
Biscoito Globo “não é insosso e sem gosto”, já que faz parte das percepções
que o indivíduo tem de si e de sua relação com o Rio de Janeiro. (SANTOS;
VELOSO, 2009)
Na ocasião, Marcelo Ponce (filho de Milton) declarou ao jornal O Globo
como seu pai recebeu a reportagem do The New York Times:
Meu pai está com 80 anos. Recebeu o jornalista aqui na fábrica
e está chateado. Não por terem falado mal do biscoito. Disseram
que é insosso, sem sal e sem gosto, e isso é uma questão de
gosto. Ele está chateado porque falaram mal da culinária carioca
como um todo. Mas ele, por outro lado, está muito feliz com a
repercussão positiva na internet, nas redes sociais, com todos
nos defendendo. (SOUZA, 2016)

Nos dias seguintes à publicação da matéria no jornal americano, o telefone da Panificação Mandarino tocou sem parar; e em meio às mensagens
que transmitiam “tanto apoio quanto indignação, vários jornalistas de diferentes mídias telefonaram querendo filmar a fábrica, fazer entrevistas e
escrever matérias com um teor de resposta”. (MANIER, 2017, p. 153) Um
advogado chegou a oferecer os serviços jurídicos à Panificação Mandarino,
alegando a legitimidade de um processo contra o jornal americano partindo
da repercussão da reportagem do The New York Times. (MANIER, 2017)
Definido como “insosso e sem gosto”, o biscoito Globo contou com uma
“defesa apaixonada” das pessoas –incluindo alguns cariocas famosos–, que
inundaram as redes sociais com duas variedades de posts sobre a reportagem do The New York Times: ataques rancorosos ao jornal americano e
defesas do petisco.39 (URBIM, 2016) Pode-se citar como exemplo a atitude
do arquiteto carioca Chicô Gouvêa, que na época trocou as suas fotos de
perfil nas redes sociais por uma imagem do biscoito Globo. (URBIM, 2016)
39 Ver: https://oglobo.globo.com/rio/biscoito-globo-tem-defesa-apaixonada-nas-redes-sociais-19938373
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Em julho de 2019, outra polêmica envolveu a rosquinha, quando o chef
de cozinha francês Claude Troisgros lançou a sua linha de biscoitos de polvilho. Oferecido nos sabores ervas de provence, hot curry, chocolate, queijo
pecorino romano e original com sal marinho, o biscoito surge como uma
possibilidade de “gourmetização” do tradicional polvilho carioca, que possui
apenas os sabores doce e salgado.40 (ROCHADEL, 2019) E antes mesmo
de ser vendido nas areias das praias do Rio de Janeiro, o produto criado
por Troisgros gerou repercussão. Nesse contexto, é interessante observar
a opinião da carioca Yula Correia na reportagem intitulada “Novo biscoito
de polvilho ‘gourmetizado’ gera polêmica nas praias do Rio”, publicada pelo
jornal O Dia: “Sol, mate e biscoito Globo, essa é a combinação perfeita que o
Rio oferece. Não tem porque modificar uma receita de sucesso. Mas entendo
que estamos em um momento onde todos querem reinventar as coisas. Ele
tá mexendo em casa de marimbondo”.41 (SCHUINDT; DANDARA, 2019)
Tripudiada pelo jornalista americano David Segal em 2016 e “gourmetizada” pelo chef Claude Troisgros, a rosquinha de polvilho – que quase
foi “batizada” de Copacabana –completou 64 anos em 2019. E permanece
como o “bixxxxcoito” que habita o imaginário e o coração dos cariocas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O que parece evidenciar-se a partir dos relatos e fatos pesquisados e apresentados neste artigo é que as construções identitárias de uma cidade, e de
suas marcas, são atravessadas tanto por elementos culturais globais como
locais. No caso do biscoito Globo, compreendemos que a força da localidade - os modos de comer, os hábitos cotidianos do consumo do produto
e toda a ambiência onde se compartilha o gosto por tomá-lo com mate,
sentado na praia, na calçada - tece um imaginário tão potente na cidade
que a maioria dos cariocas não abre mão de nomear essa marca como “sua
marca”. Há uma potência identitária, e uma cumplicidade entre aqueles que
vivem e praticam a cidade a partir dos modos de consumir esse alimento. A

40 Ver: https://www.metropoles.com/gastronomia/comer/globo-gourmet-claude-troisgros-lanca-linha-de-biscoito-de-polvilho
41 Ver: https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/07/5665660-novo-biscoito-de-polvilho--gourmetizado
--gera-polemica-nas-praias-do-rio.html#foto=1
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afirmação “Biscoito, mate, água... ó ó biscoito! É a cara do Rio. Biscoitinho de
polvilho!”nos auxilia a compreender que nem sempre os produtos culturais
globais conseguem se impor ao gosto e práticas culturais locais. A força do
imaginário, ou seja, das imagens, das memórias e sensibilidades cariocas,
resistem em um pacote de polvilho.
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INTRODUÇÃO

O processo de globalização tem se ampliado ao longo dos anos e vem
trazendo consigo desafios sobre a mobilidade humana e seu acolhimento nos
mais diversos países. Os números são expressivos e exigem providências.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR),
em seu último relatório, denominado Tendências Globais, demonstra que
mais de 79,5 milhões de pessoas foram forçadas a se deslocarem, sendo
26 milhões são refugiados, 40% ou seja, cerca de 34 milhões são crianças ou jovens abaixo de 18 anos, 45,7 milhões são deslocados internos, e
a maioria dos refugiados está em países vizinhos e em desenvolvimento.
(GLOBAL…, 2020)

1

Pesquisa derivada de estudos dos Grupos de Pesquisa “Saúde Pública, Bioética e Direitos Humanos” e
“Direitos humanos e fluxo migratórios” da Pontifícia Universidade Católica do Paraná em parceria com o
Programa de Extensão Política Migratória e Universidade Brasileira da Universidade Federal do Paraná.
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Em relação aos migrantes econômicos, o relatório bienal realizado
pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da Organização das
Nações Unidas (ONU), relata que o número de migrantes internacionais
atingiu cerca de 272 milhões em todo mundo em 2019, o que significa um
aumento de 51 milhões desde 2010. Os migrantes internacionais representam atualmente 3,5% da população global, sendo as regiões de destino
à Europa (82 milhões), América do Norte (49 milhões), norte da África e
Ásia Ocidental (49 milhões). Os migrantes que procuram países desenvolvidos subiram de 9,6% em 2000 e 14% em 2017. (ORGANIZAÇÃO DA
NAÇÕES UNIDAS, 2019)
No Brasil de 2011 a 2018, considerando todos os amparos legais, foram
registrados 774,2 mil imigrantes. Os fluxos migratórios são compostos na
sua maioria por pessoas do sexo masculino, jovens e com nível de escolaridade médio e superior. As principais nacionalidades registradas entre 2010
e 2018 foram haitianos, bolivianos, venezuelanos, colombianos, argentinos,
chineses, portugueses e peruanos, respectivamente. Em 2018 predominaram os fluxos oriundos da Venezuela e Haiti. As regiões que mais recebem
migrantes são a Sudeste, com 55,1%, seguida da Região Sul, com 20,5%.
Quando chegam ao Brasil as principais atividades econômicas que exercem
com carteira assinada são na indústria e no comércio. Para os que desfrutam dessa possibilidade, a média da remuneração é em torno de 1,5 salário
mínimo, porém muitos conseguem apenas na informalidade a sobrevivência. (CAVALCANTI et al., 2019)
As barreiras enfrentadas na chegada ao Brasil são o acolhimento –
moradia e alimentação –, idioma, preconceito e xenofobia, que se ampliam
quando buscam inserção social, acesso aos cursos de português e no mercado
de trabalho. Para migrantes que estão situação de extrema fragilidade e
vulnerabilidade essas barreiras são ainda mais vivenciadas, segundo Silva
e Fernandes (2017). As necessidades mais básicas no início do processo
de integração ao Brasil são lugar onde dormir nas primeiras noites, atendimento médico de emergência, doação de roupas e itens de necessidade,
aulas de português, orientações jurídicas e indicações de trabalho.
O direito ao movimento migratório territorial e subjetivo deveria ser
protegido pelos Estados com estratégias considerando o respeito à cultura
e diversidade, com base na não estigmatização e não discriminação e, além
disso, acesso seguro à alimentação como um direito humano fundamental.
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A migração pela fome e pobreza coloca em evidência as incapacidades de produção e de trabalho do país de origem. As mudanças climáticas
também causam efeito na alimentação e na migração. Diante de cenários
devastadores, a dignidade humana deve ser sempre levada em consideração no diálogo entre os Estados, com vistas a evitar essa violência,
buscando alternativas para essa população e criando outra realidade. Os
tratados internacionais tendem a forçar os países a acolherem os refugiados, mas os migrantes econômicos e ambientais não encontram o mesmo
tipo de proteção legal.
Nos fluxos migratórios, o direito de se alimentar de forma justa, segura,
e em quantidade e qualidades suficientes são frequentemente violados.
A fome e suas devastações em relação ao corpo e à dignidade humana, por
vezes, são o principal motivo dos deslocamentos humanos, em que sobrevivência e acesso ao alimento são fatores de estímulo, além da busca por
justiça e pelas liberdades fundamentais.
Essas fragilidades de efetivação dos direitos humanos da população
migrante é uma barreira moral que necessita de diálogos e cooperação
internacional para que o acesso à alimentação, de forma segura e digna,
possa parar de atormentar a vida e reconhecer e acolher os vulneráveis.
No agravamento da crise migratória pode se perceber que a sociedade
tende a promover uma ética egoísta e excludente, que afronta a sobrevivência humana. Portanto, este capítulo apresenta uma reflexão sobre as barreiras existentes no acesso ao alimento no contexto migratório, apontando
quais as potencialidades para se enfrentar esse desafio emergencial, visto
que a fome é uma das principais causas de morte e desamparo do nosso
planeta, que mata silenciosamente os corpos mais vulneráveis.
Dentro desse contexto, este capítulo traz a discussão sobre a violação do direito de se alimentar nos fluxos migratórios, fazendo reflexões sobre a situação e os números da migração no Brasil e no mundo
e as regulamentações jurídicas que lhes destinam. Analisa na sequência as vulnerabilidades, com ênfase na fome e na insegurança alimentar,
olhadas sob suas inúmeras dimensões e seu aspecto cultural, levando
em consideração que a aculturação e a fome são importantes barreiras
enfrentadas também pelos migrantes. Por fim, apresenta o acolhimento
e hospitalidade, em sua dimensão tanto filosófica e quanto prática, mas
sempre como um dever moral e ético da sociedade, sobretudo para com
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o outro, que não pertence originariamente, mas que chega e se instala
nessa sociedade.

A MIGRAÇÃO NO CONTEXTO ATUAL
A humanidade está enfrentando os maiores níveis de deslocamentos mundial já
registrados, em que mais de 70 milhões de pessoas foram forçadas deixar suas
casas, sendo que a cada minuto, 25 pessoas são deslocadas à força em decorrência de conflitos ou perseguições. (GLOBAL…, 2018) Nos fluxos migratórios,
envolvendo migrantes ou refugiados, o direito de se alimentar de forma justa,
segura e em quantidade e qualidades suficientes, é frequentemente violado.
Existem mais de 258 milhões de migrantes em todo o mundo. Em 2017,
havia 68,5 milhões de pessoas em deslocamento forçado em todo o mundo.
Em 2016, os desastres relacionados ao clima e a água foram responsáveis por
23,5 milhões de deslocamentos. Estima-se que haja 1 bilhão de migrantes
internos nos países em desenvolvimento, e 85% dos refugiados são hospedados em países em desenvolvimento. (FAO, 2018a)
Nos casos de deslocamentos prolongados, o tempo médio de deslocamento induzido por crises é de 17 anos. Até o final de 2015, em torno de
56 milhões – 85% do total deslocados em todo o mundo – estavam em
deslocamento prolongado. Menos de um em cada 40 refugiados conseguem
viver em situações de solução resolvidas dentro de três anos ou mais, mas
80% das crises de refugiados duram por dez anos ou mais. (FAO, 2016)
Diversas iniciativas internacionais vêm sendo realizadas, na tentativa
de estabelecer critérios mínimos de proteção da pessoa, que se desloca
pelas fronteiras dos Estados e de regulamentação desse cenário, sendo que
algumas dessas iniciativas se tornaram um elenco de princípios e outras
configuraram-se em instrumentos jurídicos vinculantes, enquanto tratado
ou convenção internacional.
A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (ORGANIZAÇÃO
DA NAÇÕES UNIDAS, 2015), reconhece que a migração internacional é de
grande relevância para o desenvolvimento de países de origem, trânsito e
destino. Nessa Agenda, os governos se comprometeram a facilitar a migração
ordenada, segura, regular e responsável, inclusive a implementação políticas de
migração eficazes (meta 10.7). A Agenda 2030 também busca promover normas
trabalhistas para os trabalhadores migrantes e eliminar o tráfico de pessoas.
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Em 2016, a Assembleia Geral da ONU adotou a Declaração de Nova
York para Refugiados e Migrantes, pedindo desenvolvimento de dois pactos
globais em 2018. Um pacto para refugiados, preparado pela ACNUR e um
pacto de migração, negociados pela Assembleia Geral, sendo que ambos
foram realizados e subscritos. Assim, a Declaração de Nova York reafirmou
o compromisso dos Estados para proteger os direitos humanos de todos
os migrantes, independentemente do status. (UNITED NATIONS, 2017)
O relatório do Banco Mundial intitulado Shock Waves Managing the
Impacts of Climate Change on Poverty, de 2016 (HALLEGATTE et al., 2016)
aponta que nos países mais pobres, e em especial as mulheres e as crianças,
são a primeira parcela da população mundial a sentir os efeitos da mudança
climática, com o aumento de doenças; problemas de saúde; falta de alimentação; maior incidência de desnutrição e escassez de água; e ainda podem
ser vítima do tráfico de seres humanos e das formas hediondas de exploração que isso implica. Os migrantes são frequentemente os primeiros a
perder o emprego em caso de desaceleração econômica. Alguns trabalham
por menor salário, por mais horas e em piores condições do que trabalhadores nativos. Embora a migração seja frequentemente uma experiência
empoderadora, ao menos enquanto anseio, na prática ainda perduram muitas
violações de direitos humanos, abuso e discriminação.
No Brasil, a Lei no 13.445 de 2017 instituiu a Lei de Migração, definindo
o imigrante como a pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside e se estabelece temporária ou definitivamente no país. Essa
Lei dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante e do visitante, regula
a sua entrada e estada no país, estabelece princípios e diretrizes para as
políticas públicas para o emigrante, e não prejudica a aplicação de normas
internas e internacionais específicas sobre refugiados, asilados, agentes e
pessoal diplomático ou consular, funcionários de organização internacional
e seus familiares. Tal documento declara que a política migratória brasileira
se rege pelo princípio da universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, repudiando a xenofobia, o racismo e a quaisquer
formas de discriminação. Também são diretrizes da atual lei brasileira, a não
criminalização da migração e a acolhida humanitária, garantindo o direito à
reunião familiar, a igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante
e a seus familiares, além da inclusão social, laboral e produtiva do migrante
por meio de políticas públicas. (BRASIL, 2017)
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A expressão “refugiado”, por sua vez, apoia-se no direito internacional,
precisamente no texto da Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto
dos Refugiados de 1951. Para o documento, refugiado é aquela pessoa que,
possuída de um fundado temor de ser perseguido por razões de raça, religião, nacionalidade, por ser componente de um grupo social específico ou
por suas opiniões políticas, encontra-se fora do país de sua nacionalidade
ou residência e, por conta desse temor, não pode, ou não quer, receber o
amparo daquele país ou a ele retornar. No Brasil, as normas sobre refúgio
estão previstas na Lei n° 9.474/97.
O migrante, visto como um deslocamento voluntário, não se enquadra
na Convenção de 1951 da ONU, ficando sem a proteção do Estatuto do
Refugiado. As causas desta mobilidade são complexas, sendo que a fome e
a pobreza são razões primordiais para a decisão de migrar. A regulamentação da migração se dá pelo direito interno dos Estados e a proteção internacional do migrante se dá por meio dos direitos humanos, sendo que são
justamente esses direitos que são violados nos países de origem.
A migração, seus propulsores e impactos têm num dos seus maiores desafios a erradicação da fome e das desigualdades. Para a Food and Agriculture
Organization (FAO) (2019a), as principais causas de migração são a pobreza
rural e insegurança alimentar; falta de emprego ou oportunidades de geração de renda; acesso limitado à proteção social; alterações climáticas; degradação dos recursos naturais; esgotamento dos recursos naturais devido à
degradação ambiental ou mudança climática; conflitos; má governança e(ou)
instabilidade política.
Compreender todas as desumanas dimensões da situação de pobreza
e desigualdades é complexo. Os diferentes componentes que integram o
conceito de pobreza, formulados desde o século XX, consideram que as
violações pela sobrevivência física, necessidades básicas de acesso à alimentação, saúde, habitação e saneamento básico são os fatores que comprometem a vida humana. A privação abre novas possibilidades de análise de suas
dimensões e os critérios que dispõem sobre as iniquidades sociais, vinculados a fatores de desigualdade de renda e a causas da pobreza, privam a
pessoa de acesso às necessidades mais elementares de sobrevivência física.
(ROSANELI et al., 2015)
O crescente avanço dos fluxos migratórios acontece por várias razões e
pode criar desafios significativos, mas também, importantes recomeços. Entre
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os desafios incluem-se infraestruturas sociais avassaladoras, com a chegada
inesperada de um número de pessoas e a morte de migrantes realizando
viagens perigosas. Para mitigar as vulnerabilidades dos fluxos migratórios,
o Pacto Global para Migração foi o primeiro acordo global da ONU sobre
todas as dimensões que esse processo possui e que podem interferir nas vidas
humanas, baseado em compartilhamento de responsabilidades, não discriminação e proteção aos direitos humanos, respeitando os valores da soberania
dos Estados e a cultura dos países de destino e do migrante. (FAO, 2018b)
O Pacto Internacional das Nações Unidas sobre os Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais e o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos
(ORGANIZAÇÃO DA NAÇÕES UNIDAS, 1966), apresenta a diversidade
cultural como constituinte do patrimônio comum da humanidade, enfatizando, contudo, que esta não pode ser invocada às custas dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Da mesma forma, outro marco teórico, a
Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (UNESCO, 2005),
conclama o “Respeito pela Diversidade Cultural e pelo Pluralismo”, observando que este respeito invoca a não violação da dignidade humana e de
todos direitos humanos elementares, incluindo a alimentação. Dessa forma, o
processo migratório e os deslocamentos necessários nas migrações nacionais
e internacionais colocam os sujeitos diante de rupturas e enfrentamentos
nos quais sua sobrevivência são fatores sobrepostos a sua cultura e direitos.
O relatório da Comissão sobre a Sindemia global da obesidade, desnutrição e mudanças climáticas (THE GLOBAL..., 2019) traz importantes reflexões para decisões políticas sobre alimentação, sendo destinado a governos e
agências internacionais, já que o acesso ao alimento de forma justa é um dos
principais desafios da era atual. Mudanças climáticas estão na iminência de
entrar em um caminho sem volta e, juntamente com a insegurança alimentar, colocam em risco grande parte da população mundial. Combinadas, as
complexas interações dessas crises geram uma sindemia global, o que impõe
a necessidade urgente de reformulação dos sistemas de alimentação que
está impactando negativamente na qualidade da alimentação, na saúde, na
cultura e no ambiente. Há diversas vulnerabilidades identificadas no documento, as quais só serão superadas com uma estratégia unificada de mitigação e adaptação mundial, demandando discussões éticas nas relações de
acesso e consumo de alimentos, incorporando os direitos a vida, a alimentação e respeito a cultura e que sejam reconhecidos internacionalmente.

comensalidades-em-transito-MIOLO.indb 209

14/10/2020 11:47

210

CAROLINE FILLA ROSANELI, ANNA SILVIA PENTEADO SETTI DA ROCHA, TATYANA SCHEILA FRIEDRICH E RODRIGO ALVARENGA

Fenômenos mundiais como os fluxos migratórios apontam para a necessidade de se entender as realidades multiculturais criadas, bem como a relevância das identidades étnicas nas sociedades modernas, na busca de compreender as mudanças no modo de vida da população migrante. (CARRUS;
PIRCHIO; MASTANDREA, 2018) Entre as dimensões culturais ligadas à
etnia, as preferências alimentares, os métodos de preparação e as escolhas
de consumo têm um papel central, com implicações relevantes em termos de
sustentabilidade social e ambiental. Os alimentos são uma expressão fundamental das culturas humanas, longe de ser apenas um meio de sobrevivência.
A relação entre seres humanos e alimentos nas sociedades modernas deve
ser considerada por seu valor simbólico, ligado ao desenvolvimento do eu
individual, social e coletivo. (CARRUS; PIRCHIO; MASTANDREA, 2018)

FOME, INSEGURANÇA ALIMENTAR E VIOLAÇÕES
DOS DIREITOS HUMANOS
A promissora emergência de ideias no movimento pós-guerras tinha a concepção da luta contra a fome e de criação de um estado de segurança alimentar e nutricional que se asseguraria a vida dos povos. E isso passou a figurar
como grandes desafios no ideário das sociedades civis e na agenda dos poderes públicos, sendo que ainda hoje, assinala-se um movimento no sentido de
praticar a segurança alimentar como um referencial obrigatório dos direitos
humanos, o que necessita ser resgatado. (BATISTA FILHO, 2003)
Estima-se que o número de pessoas subalimentadas no mundo passa
de 820 milhões, o que equivale considerar que um em cada nove habitantes do planeta passam fome. Quase 151 milhões de crianças menores de
cinco anos tiveram atraso em seu crescimento em 2017, devido ao acesso
ao alimento insuficiente. (FAO, 2019b)
Segundo o relatório sobre o estado de segurança alimentar e nutricional
ao redor do mundo (FAO, 2019b), o clima também tem grande influência
na alimentação pelo mundo. O relatório defende que os efeitos cumulativos de mudanças climáticas, que vão além das fronteiras dos países, estão
aniquilando todas as dimensões da segurança alimentar, tais como disponibilidade, acesso e consumo de alimentos. Seguramente, tais motivos também
estão envolvidos nos fluxos migratórios em busca da garantia dos direitos
a vida e dignidade humana. Os eventos climáticos extremos e prolongados
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diminuem a capacidade de sobrevivência, perda dos meios de vida e coloca
os indivíduos em situações de indigência e grande dificuldade, e em casos
mais graves, leva a inanição e morte. Nesse sentido, o documento aponta
a necessidade de pensar em ações e soluções que reforcem a capacidade
de adaptação de sistemas alimentícios e financiamento em larga escala e
de programas de redução e gestão de riscos de catástrofes provenientes de
mudanças climáticas.
A migração rural para cidade também dever ser assinalada como uma
das principais estratégias de sobrevivência utilizadas em busca de outras
condições para vida que são frequentemente difíceis, onde um processo
seguro de acesso a alimentos é infrequente. Muitas dessas trajetórias são
descritas como migrações internas, dentro de um mesmo país, onde são
recebidos sem nenhuma estratégia de potencial gestão de riscos e se fixam,
mesmo que provisoriamente, em locais empobrecidos, inseguros e incertos,
desprovidos de qualquer proteção aos direitos humanos.
O Pacto internacional sobre os direitos econômicos, sociais e culturais
(PIDESC), já citado neste trabalho, considera que “o direito à alimentação
satisfatória se torna efetivo quando cada homem, mulher e criança, sozinho
ou em coletivo, têm alcance físico e econômico a todo tempo à alimentação
adequada ou aos meios para sua conquista”. (BRASIL, 1992) Considera,
ainda, que é um direito fundamental de cada ser humano estar livre da
fome, que é uma exigência humana e que deve ser atendida, mesmo em
épocas de desastres, naturais ou não. (BRASIL, 1992)
Como garantir condições de vida e acesso à alimentação a populações
de forma justa sem discriminação de origem cultural, econômica ou social,
de etnia, gênero, idioma, religião, opção política ou de outra natureza em
populações que estão em processo migratório? É a partir dessa vulnerabilidade que a segurança alimentar e nutricional e o direito humano a alimentação adequada e segura devem concentrar esforços e estratégias, sempre
com vistas a superar tal realidade.
A condição de pobreza e a vivência da fome não permitem ao ser
humano senão o contato com um padrão de consumo alimentar de natureza insuficiente e inadequada. Partindo do pressuposto que a fome é um
fenômeno produzido pelo contexto político, social, histórico e econômico
da sociedade, ela ameaça a vida e não somente traz os signos mais profundos do eu, no mundo habitual, como também não reduz esse fenômeno às
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relações funcionais do organismo, dando lugar à compreensão de uma identidade faminta na condição social.
Rosaneli e demais autores (2015) discutem que a fome guarda importante relação com a falta de empoderamento dos cidadãos vulnerados, considerando que a pobreza é um fenômeno complexo e multidimensional que
priva grande parte da população mundial do acesso à alimentação, gerando
enorme contingente humano que se vê fadado ao insuficiente desenvolvimento físico, psicológico e social.
Nas migrações, as desigualdades de oportunidades refletem as causas
multidimensionais e multifatoriais da pobreza. Trata-se, portanto, de uma
questão com consequências na esfera ética, pois a distribuição não ocorre
por critérios justos, e essa injusta distribuição viola a dignidade humana
de milhões de pessoas.
Como dito, observa-se também que a incapacidade para reduzir a fome
no mundo está relacionada com o aumento de conflitos e violências em
diversas partes do planeta, e que as iniciativas para manter a paz são fundamentais para sanar este dilema. (FAO, 2019a)
As diferentes e perversas formas de fome que alimentam o mundo
contemporâneo, passam quase invisível perante tantas formas de violações
que o ser humano enfrenta diariamente. A fome mais reconhecida é a falta
de alimento diário constante e em populações vulneráveis. Os menos favorecidos que moram no campo e na cidade, e as vítimas de catástrofes são
os mais vulnerados nestas situações de insegurança, e nas zonas de guerras
são negadas todas as formas de alimentar a vida.
A vulnerabilidade surge da interseção de distintas desigualdades e estruturas de poder dispares e, portanto, se diferencia socialmente. Os homens e
mulheres são afetados de diferentes formas de resiliência em crises migratórias. As mulheres, segundo a FAO (2019b), enfrentam maior angústia
psicológica e emocional, redução da ingesta de alimentos, e em alguns casos,
aumento da incidência de violência doméstica. Alimentação e alojamento
são paliativos mínimos necessários que os Estados precisam desempenhar
para soluções emergenciais.
Principalmente em migrações forçadas, as famílias passam por risco de
insegurança alimentar e dificuldades econômicas, o que aumenta a severidade da insegurança alimentar associada à diminuição do consumo de uma
dieta saudável, sendo que para crianças este risco é ainda maior.

comensalidades-em-transito-MIOLO.indb 212

14/10/2020 11:47

ALIMENTAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E FLUXOS MIGRATÓRIOS

213

CULTURA E MIGRAÇÃO: UMA REFLEXÃO NECESSÁRIA
Os migrantes têm consigo diferentes normas culturais e práticas alimentares. Bailey (2017) analisa à luz da cultura material as ligações entre comida,
pertença, comensalidade e cuidado. Para o autor, a comensalidade junto
à etnia contempla um senso de comunidade e de laços comunitários mais
fortes para os migrantes.
A partir dos novos fluxos migratórios, o cotidiano dos migrantes interligados à globalização pode trazer a força da padronização e a eliminação
das diferenças, fazendo com que a aculturação seja necessária e vivida.
Os processos identitários dos sujeitos migrantes vão se desintegrando e
muitos passam a ver suas identidades de maneira múltipla com as demais
culturas com as quais vão conviver em seus destinos. Mas a alimentação,
como um elemento cultural presente no cotidiano, pode funcionar como
importante mecanismo de autenticidade, pertencimento e adaptação, num
mecanismo de resistência.
As tradições e identidades alimentares são, por vezes, o único pertencimento trazido além das lembranças de sua origem na migração. A alimentação é uma das estratégias de proteção e manutenção da cultura migratória
na chegada a um novo local. O alimento se configura através de uma prática
comunicativa a partir da qual criamos e compartilhamos significados. Nesse
sistema alimentar, formado por decisões culturais como um código, o acesso
à memória leva a lugares privilegiados, de resistência e sobrevivência.
Mas o que acontece quando diferentes conjuntos de normas e identidades culturais se encontram no mesmo indivíduo? Estudos com foco na
experiência de migrantes descrevem as mudanças nos hábitos alimentares e
no estilo de vida associados à migração, e como isso afeta o estado de saúde
física e mental dos migrantes. (CARRUS; PIRCHIO; MASTANDREA, 2018)
Geralmente observa-se que os migrantes adotam os padrões alimentares do país anfitrião como parte de seu processo de aculturação. A própria
sociedade de inserção do migrante, pode incluí-lo em processo de aculturação, ou seja, práticas e atitudes aculturadoras dominantes como alimentos
de fontes economicamente mais baratas e nutricionalmente menos favoráveis à saúde. (CARRUS; PIRCHIO; MASTANDREA, 2018)
Para Mesoudi (2018), os migrantes ou seus descendentes podem se
aculturar aos comportamentos locais por meio de processos de aprendizado
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social em direção aos valores culturais da sociedade adotada. No entanto,
há pouco entendimento da dinâmica em nível individual subjacente a essas
mudanças no nível da população.
No processo de aculturação pode haver mudanças sociopsicológicas de
adaptação a um novo meio cultural, mediado por fatores sociais, demográficos
e econômicos e pelo desenvolvimento de estilos de vida individuais. Enquanto
a aculturação implica teoricamente mudanças nos indivíduos pertencentes ao
grupo minoritário e na cultura hospedeira, no entanto, a maior parte da literatura se concentra nas mudanças dos migrantes devido à adaptação ao seu
novo país. (CARRUS; PIRCHIO; MASTANDREA, 2018; MESOUDI, 2018)
Na concepção de Hall (2003), as experiências alimentares e indenitárias em outras culturas são semelhantes de estranhamento e desnaturalização. As identidades são pontos de identificação construídos por meio de
diferenças e semelhanças entre os sujeitos. A alteridade aqui é vista como
identidade como uma narrativa criada a partir do ponto de vista do “outro”,
e acredita que o reconhecimento de ser algo ou alguém específico surge
com, e através, da diferença, principalmente na diáspora.
Ngongalah e demais autores (2018) relatam perfil de mulheres africanas migrantes para países de alto nível socioeconômico, e trazem uma longa
discussão da aculturação da alimentação quando inseridos numa nova sociedade. As alterações ocorrem nos padrões e práticas alimentares das migrantes em busca por preservar seus comportamentos alimentares tradicionais.
Porém, na fase pós-migração o consumo é descrito como limitantes pois os
alimentos não estavam disponíveis ou eram escassos, como por exemplo os
vegetais comumente consumidos na África – folhas de batata-doce, folhas
de mandioca, amaranto e abóbora foram relatados. Mudanças na rotina de
métodos de cozimento, sabor e textura também foram experiências relatas
para se adaptar à nova cultura. A quantidade de refeições e de alimentos
consumidos também foram mudanças de comportamentos enfrentadas. No
entanto, a disponibilidade de alimentos baratos e não saudáveis foi uma
barreira para comportamentos alimentares saudáveis, que influenciavam as
mulheres a comer mais, cozinhar menos e consumir mais lanches, adotando
padrões alimentares biculturais, com uma sobreposição entre o novo padrão
e as práticas alimentares tradicionais.
Osei-Kwasi e demais autores (2017), também identificaram um processo
de aculturação alimentar quando grupos de migrantes adotam os padrões
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alimentares do país anfitrião, demonstrando a complexidade da mudança
alimentar, indicando que não é um processo linear e depende de vários
fatores. A transição para aculturação de estilos alimentares pode ser motivada pela dificuldade de encontrar produtos alimentícios das culturas originais, além de frutas e vegetais frescos, mas também pode estar vinculado a
recursos espaciais específicos dos ambientes da vida cotidiana. (CARRUS;
PIRCHIO; MASTANDREA, 2018)
Para promover acesso a dietas mais saudáveis, é necessário entender
os fatores que determinam os comportamentos alimentares na população
migrante. Osei-Kwasi e demais autores (2016), fizeram um mapeamento de
fatores que influenciam o comportamento alimentar entre grupos minoritários étnicos que vivem na Europa, que se encontra com uma população
crescente desses grupos migrantes, cujos comportamentos alimentares são
potencialmente preocupantes para a saúde pública. Os fatores que influenciaram o comportamento alimentar perceptíveis foram divididos em sete
grupos: ambiente social e cultural (16 fatores); crenças e percepções alimentares (11 fatores); psicossocial (9 fatores); recursos sociais e materiais (5
fatores); acessibilidade à alimentação (10 fatores); contexto de migração
(7 fatores) e o corpo (5 fatores). Porém, os autores salientam que novas
pesquisas necessitam explorar os mecanismos subjacentes que moldam os
comportamentos alimentares de populações migrantes.
Para Sanou e demais autores (2014), há lacunas persistentes no conhecimento da saúde nutricional, criando assim uma barreira ao avanço da
promoção da saúde e à obtenção da máxima equidade em saúde de imigrantes analisados num estudo no Canadá. Cinco prioridades na análise desses
pesquisadores são necessárias identificar, incluindo: a) riscos e benefícios
associados a alimentos tradicionais ou étnicos; b) acesso e alcance aos
alimentos pelos imigrantes; c) mecanismos e estratégias de enfrentamento
para a segurança alimentar; d) mecanismos de escolha de alimentos em
famílias imigrantes; e e) estratégias de promoção da saúde que trabalham
para populações imigrantes.
Para Popovic-Lipovac e Strasser (2015) há fatores que afetam as mudanças na dieta das mulheres imigrantes trazendo consequências para a saúde
dessa população. Elementos como estilo de vida mais ocupado, falta de
relações sociais, maior nível de estresse, preferências das crianças, sabor,
insegurança alimentar, falta de alimentos tradicionais entre outras barreiras
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podem resultar em dietas com alto teor de gordura e açúcar, baixo consumo
de frutas e vegetais, porções maiores e inatividade física. Essas mudanças
alimentares desfavoráveis podem, por sua vez, causar doenças crônicas,
promovendo impactos negativos a saúde dos migrantes.
Outro foco, além do acesso de populações que já estão fixas, mesmo que
temporariamente nas migrações, são de populações que estão em refúgio
migratório e transitório, como em assentamentos. Para essa população a
insegurança alimentar é um fator limitante da sobrevivência.
A insegurança alimentar foi descrita associada ao uso de violência por
parte do cuidador contra adolescentes refugiados na África, devido ao
estresse relacionado à deterioração do bem-estar da família, assentados
em um contexto de múltiplas ondas de deslocamento e conflito contínuo. As necessidades são básicas e imediatas dos refugiados, mas podem
conflitar com as necessidades contínuas dos refugiados previamente migrantes. As implicações políticas demonstradas por Meyer e demais autores
(2019) incluem a necessidade de entender conflitos e divisões nas populações refugiadas e fornecer apoio a mecanismos de proteção baseados na
comunidade para garantir que as mudanças no apoio humanitário não afetem
negativamente as necessidades de proteção dos migrantes.

ALIMENTAÇÃO, ACOLHIMENTO E HOSPITALIDADE
As dificuldades de inserção de uma pessoa em diferentes culturas, devem
perpassar por uma hospitalidade aos estrangeiros que caminha lado a lado
com a construção histórica e imagética de mundo harmonioso e sem preconceitos, e que necessita da responsabilidade ética da sociedade no acolhimento. As migrações buscam nos direitos humanos dos migrantes a compreensão e amparo sobre exclusão e negação dos direitos. Para Silva e Fernandes
(2017), as novas formas de mobilidade no mundo necessitam incluir maior
proteção e inclusão aos povos, garantindo sua sobrevivência enquanto indivíduos ou grupos, sem nenhuma forma de discriminação, incluindo xenofobia, racismo e intolerância.
Segundo Martine (2005), a expansão dos meios de comunicação e de
transporte, a propulsão da economia de diversos países em desenvolvimento, guerras regionais, situações de instabilidade política e catástrofes
naturais encontram-se na origem de um deslocamento populacional cuja
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causa fundamental é a globalização capitalista. Exceto no caso dos conflitos armados e dos desastres naturais, a globalização é o principal fator que
ativa os movimentos migratórios entre países e determina seus contornos.
Gomarasca (2017) questiona se é compatível o direito do Estado soberano de controlar as próprias fronteiras em relação a migração. O autor ainda
chama a atenção para o imperativo da prevenção e da proteção necessárias
nos fluxos migratórios, mesmo que combinado com o princípio da solidariedade e da partilha equitativa das responsabilidades, porém, existe ou não
a possibilidade de justificar uma obrigação moral de acolher quem decide
migrar e, a quem é forçado a fazê-lo? Como definir as fronteiras entre os que
estão dentro e os que estão fora do espaço jurídico-político da cidadania?
A negação do direito à alimentação da população migrante exige melhor
compreensão, sendo necessária uma reflexão sobre como isso pode ser explicado, a fim de tornar possível o desenvolvimento das estratégias de atuação
que possam gerar a mudança do cenário generalizado de violações de direitos
humanos. O ponto de partida da análise é a relação entre corpo e alimentação, considerando os aspectos físicos da nutrição corporal numa perspectiva
biológica e os limites desse reducionismo, com o objetivo de possibilitar o
reconhecimento da alteridade pela ressignificação do corpo e da subjetividade.
Quando se trata da alimentação e de sua escassez ou falta, a tendência
é considerar apenas o aspecto da nutrição do corpo, daquilo que é biologicamente necessário para se manter um corpo vivo e saudável, ignorando
aquilo que culturalmente envolve o ato de alimentar-se. Embora o corpo
dependa do fornecimento de energia para manter-se vivo, o direito à alimentação envolve muito mais do que sua manutenção vital, “este direito estabelece a necessidade de políticas econômicas, sociais, ecológicas, educacionais, culturais e, em última (ou em primeira?) instância de referenciais
éticos para sua validação”. (BATISTA FILHO, 2010, p. 154)
Apesar disso, a fome e a insegurança alimentar ainda se constituem
como verdadeiras ameaças à dignidade da vida humana, principalmente
no contexto de crise política, econômica e social da atualidade. No caso
das migrações forçadas, a situação é ainda mais grave, em função da vulnerabilidade gerada pela perda da condição de cidadania, xenofobia, e os
próprios deslocamentos que acabam sendo realizados sob condições de
penúria e miséria em grande parte dos casos. Torna-se evidente a distância entre o direito na sua formulação jurídico política, e o direito na sua
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efetividade, sendo necessária uma reflexão ética a respeito do porquê isso
acontece. Deve-se considerar a situação não apenas a partir daquilo que são
os problemas de natureza política e de gestão dos fluxos migratórios, mas
também as relações humanas e os problemas de ordem moral que impedem o acolhimento ético.
Diante da fome do corpo do outro, que é percebido como estranho e
despido de sua humanidade, não se vê mais do que apenas um corpo que
se desfalece pela falta de nutrição, algo que não desperta o senso moral e
nem compromete a sociedade na busca de uma solução para o problema de
tantas pessoas. Nesse sentido, a fome e a insegurança alimentar são problemas que precisam ser considerados na esfera intersubjetiva da comensalidade, na qual se manifesta a hospitalidade em sua condição mais pura. O ato
de alimentar-se é propriamente, embora não exclusivamente, uma experiência que se realiza em grupo, e marca ritualisticamente o rompimento da
barreira do estranhamento, pelo oferecimento de alimento ao outro.
Nesse sentido, existe uma relação direta entre alimentação e hospitalidade, mas que para ser vivida na sua integralidade requer uma forma de
perceber o outro que esteja para além do reducionismo do corpo como
objeto, que impede a experiência intersubjetiva da coexistência no sentar-se a mesma mesa. A hospitalidade, segundo Derrida (2000) é incorporada
por limites e normas de acordo com cada cultura, porém, o estrangeiro é,
antes de tudo, um mistério, tanto pode ser um hóspede quanto um inimigo.
Por isso, Derrida (2000) enfatiza que a principal característica da hospitalidade é a abertura para o outro, a abertura moral para o estranho, para
que se efetive o direito de ser bem-vindo.
Retomando as teses de Lévinas (1980) sobre as relações éticas e o
sentido mais profundo da falta de acolhimento do outro, Derrida procura
aprofundar a investigação sobre a questão da hospitalidade. A ausência de
pátria comum faz do outro – o Estrangeiro. Esse Estrangeiro que perturba
o “em sua casa”. Mas o Estrangeiro quer dizer também o livre. Sobre ele
não posso poder, porquanto escapa ao meu domínio num aspecto essencial,
mesmo que eu disponha dele: é que ele não está inteiramente no meu lugar.
Mas eu, que não tenho conceito comum com o Estrangeiro, sou, tal como
ele, sem gênero. Somos o Mesmo e o Outro. (LÉVINAS, 1980, p. 26-27)
A ética do acolhimento consiste, justamente, no reconhecimento da
transcendência de outrem, na sua irredutibilidade a lógica do mesmo, pela
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afirmação de sua radical diferença. De acordo com Lévinas (1980, p. 30), “O
acolhimento do Outro pelo Mesmo, de Outrem por Mim produz-se concretamente como a impugnação do Mesmo pelo Outro, isto é, como a ética que
cumpre a essência crítica do saber”. A hospitalidade, nesse sentido, ocorre
quando é possível suspender o julgamento automático do ego sobre o diferente, o estranho, admitindo a transcendência de outrem, a fim de possibilitar uma resposta ética de acolhimento, que se traduz pela tarefa moral de
alimentar e possibilitar a experiência intersubjetiva de compartilhamento do
alimento à mesma mesa. Para que isso aconteça, é preciso que a tendência
de fazer do outro um corpo objeto, por meio da excessiva racionalização e
objetivação, decorrentes do solipsismo da consciência, seja superada pelo
reconhecimento da transcendência do corpo fenomenal frente aos limites
impostos pelo pensamento objetivo.
Na perspectiva de Derrida (2003), a hospitalidade encarna a radicalidade desse grau de acolhimento, que faz com que ela não se restrinja apenas
às pessoas conhecidas e com as quais se tem algum grau de parentesco,
ou seja, uma hospitalidade condicionada, pois o sentido mais profundo da
hospitalidade está justamente na sua relação direta com o acolhimento do
estrangeiro enquanto estranho. A hospitalidade absoluta exige “que eu lhe
ceda lugar, que eu o deixe vir, que o deixe chegar, e ter lugar no lugar que
eu ofereço a ele, sem exigir dele nem reciprocidade (a entrada num pacto),
nem mesmo seu nome”. (DERRIDA, 2003, p. 23-25, grifo do autor) Quão
difícil é essa tarefa de acolhimento quando aquilo que se espera nem chega
a esse ponto, mas consiste apenas em procurar garantir o direito mais básico
e fundamental à vida e à alimentação?

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ausência de hospitalidade na atualidade, que se expressa pelas medidas
de contenção dos fluxos migratórios, por meio de práticas que consistem
em tornar difícil a vida do migrante, como estratégia de desencorajamento
de novos fluxos, não é apenas a negação do acolhimento, mas a violação de
uma condição humana fundamental. Condição que se encontra para além
da pretensão de um saber do Eu sobre o Outro, e do Outro sobre o Eu,
sendo justamente nessa impossibilidade teórica de uma definição que se
faz o humano e se constitui a ética da hospitalidade.
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Dessa maneira, compreende-se que o fornecimento de alimento atende
apenas em parte a perspectiva do acolhimento hospitaleiro, visto que o
Outro não pode ser reduzido a um objeto que, tal como uma máquina,
funciona se tiver a energia necessária para fazê-lo. É preciso considerar que
o direito à alimentação por parte dos migrantes e refugiados inclui a necessidade de um olhar que transcenda a pura análise fria e calculista da gestão
da desigualdade e da pobreza, que considere os traços culturais de cada
pessoa não por comparação a cultura local, a fim de classificá-la como inferior ou superior, e a partir disso, decidir qual política de fronteira assumir.
Faz-se necessário reconhecer que a subjetividade humana se constitui
justamente nessa vulnerabilidade da exposição aos outros, vulnerabilidade
que nos iguala e por isso mesmo, desperta para a responsabilidade com
aquele que tem fome.
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INTRODUÇÃO
Os campos da Nutrição e Educação vêm sendo estudados sob diversas
perspectivas, porém, ao nos aproximarmos de pesquisas (ALMEIDA, 2016;
PAIVA et al., 2018; PINTO; ARAÚJO; SOUZA, 2016; SANTOS, 2005;
SOUZA; LIMA; ), sob a lente das Ciências Sociais, observamos que práticas adotadas, em ambos, revelam certa impregnação de agentes e sistemas
reprodutores de estruturas que mantém posições e condutas nas relações
sociais. (BOURDIEU, 2014)
A atribuição de caráter, predominantemente, biológico e tecnicista à
Nutrição impulsionou uma reflexão em torno da questão e, desse modo, a

1

O texto deriva do projeto de extensão “Direito humano à alimentação adequada para populações invisibilizadas: uma realidade dos gramachinhos” aprovado e financiado pelo edital PROFAEX/UFRJ 2018 e
2019 e aprovado pelo Comitê de Ética (CEP) em Pesquisa sob o número CAAE 87156418.1.0000.5257.
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comida e temas que circundam sua história, cultura, modos de produção,
cenários políticos e sociais têm sido fundamentais na construção do conceito
Alimentação (SILVA et al., 2010), sinalizando que as múltiplas interações
dessas vertentes manifestam uma natureza holística do campo.
Não obstante, a Educação revela em si um sistema de ensino há muito
perscrutado por autores das ciências humanas e sociais, os quais abordam,
na relação educador-educando, elementos de dominação, imposição e colocam o alcance de um saber sob condições unidirecionais, inculcando ações
pedagógicas com pouco ou nenhum espaço para reflexões. (BOURDIEU,
2014; FOUCAULT, 2013; FREIRE, 1994, 1999, 2011, 2014)
Nesse sentido, o aprendizado precisa ser experienciado de maneira que
perpassa a experimentação pessoal, pois como posto por D’Ambrosio (2005),
na prática os conhecimentos se consolidam e ganham sentido, gerando
novos conhecimentos. E em vista deste contexto buscamos modos interativos e na contramão da educação tradicional, utilizando a educação alimentar como processo de incorporação de nova alimentação saudável construída na cultura local a partir de conteúdos de disciplinas convencionais do
ensino básico. Essa experiência foi desenvolvida em processo contínuo de
atividades de extensão universitária no curso de Nutrição da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Escolhemos um caminho que busca distanciar-se de um processo educativo tradicional, que tem como prática a transferência de conhecimento de
um sujeito a outro, de modo unilateral e passivo, havendo nesse modelo uma
proposta de educação bancária, que se opõe à curiosidade epistemológica,
como dito por Freire (2011), sem a qual não se alcança o conhecimento
ampliado do objeto. Esse modus operandi do processo educativo, em que um
personagem detentor transfere conteúdo para um executor, remete a um
aspecto próprio da cultura contemporânea que Foucault (2013) chama de
“corpos dóceis”. Em busca de uma prática disciplinar e, a partir dos corpos
que ela controla, se organiza táticas, codifica-se as atividades e forma-se
as aptidões e, assim “o treinamento dos escolares pode ser feito da mesma
maneira: poucas palavras, nenhuma explicação, no máximo um silêncio total
que só seria interrompido por sinais”. (FOUCAULT, 2013, p. 160)
Nessa perspectiva, acreditamos em ações que estimulem uma formação
de indivíduos críticos (FREIRE, 2011), a partir de experiências na educação
alimentar em consonância com o Direito Humano à Alimentação Adequada
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(DHAA) em um território de extrema pobreza, antigo aterro sanitário em
Jardim Gramacho, Duque de Caxias-Rio de Janeiro (RJ), em que desenvolvemos a extensão universitária. Para tanto, é mister a compreensão do cotidiano de crianças e adolescentes que vivem nesse local e é nesse sentido,
portanto, que a importância da palavra e do diálogo pode ser compreendida.
Quando tentamos um adestramento no diálogo, como fenômeno humano, se nos revela algo que já poderemos dizer ser ele
mesmo: a palavra. Mas, ao encontrarmos a palavra, na análise do
diálogo, como algo mais que um meio para que ele se faça, se nos
impõe buscar, também, seus elementos constitutivos. (FREIRE,
1994, p. 44)

Numa posição de educador, a busca desses elementos requer considerar nossos próprios pré-conceitos dessas vivências, nos conduzindo a refletir sobre práticas adotadas no processo educativo, conforme colocado por
Caregnato e Pinho (2013, p. 190):
[...] não somos neutros, somos seres sociais portadores de visões
de mundo e de perspectivas de interpretações parciais, mesmo
sendo altamente competentes em nossos conhecimentos e práticas educacionais. Temos preconceitos e práticas discriminatórias
que só podem ser compreendidas e repensadas dentro de nossas
trajetórias de historicidades individual e social. Tratar de nossas
histórias, na perspectiva da diversidade cultural, é também enfrentar nossas limitações.

A partir de então, no contexto deste trabalho, o debate acerca da alimentação ganha centralidade nas abordagens educativas, de modo a envolver (e
não desenvolver) crianças e adolescentes, enquanto sujeitos sociais que têm
um lugar de fala e de escuta para além da comida. É nesse sentido que um
caminho se abre para partilharmos nossas práticas e percepções na interface dos campos da Alimentação e Educação.
Assim, o presente trabalho tem como objetivo refletir, criticamente,
sobre as vivências nas relações entre sujeitos, compreendendo que em meio
às atividades, narrativas do público infanto-juvenil carregam percepções,
falas, expectativas e histórias de vida. (BAMBERG; GEORGAKOPOLOU,
2008; BASTOS; BIAR, 2015; BECKER, 1994; LABOV, 1972; LINDE, 1993;
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RIESSMAN, 1993) Para tanto, descrevemos e analisamos situações que
envolvem o pensar desde o território às práticas pedagógicas.

DO TERRITÓRIO ÀS EXPERIÊNCIAS
As experiências selecionadas para esse texto emergem das atividades do
projeto de extensão “Direito humano à alimentação adequada para populações invisibilizadas: uma realidade dos gramachinhos”. A atuação do
grupo, em Jardim Gramacho, é viabilizada pela parceria firmada, desde
abril de 2018, com a Associação Projeto Gramachinhos, que propõe ações
destinadas às famílias daquele lugar, com ênfase no público infantojuvenil.
As atividades, em sua maioria, ocorrem em Jardim Gramacho, na sede da
Associação, mas há também a execução de algumas delas nas dependências da UFRJ, campus fundão, como nas Oficinas Culinárias desenvolvidas
no laboratório culinário do Restaurante Universitário Central. Os encontros, que acontecem frequentemente ao longo do ano, são previamente
marcados e estruturados pelo grupo de extensionistas, e o público alvo
são as crianças e adolescentes que frequentam as atividades de reforço
escolar da Associação.
Jardim Gramacho, pertencente ao 1º distrito do município de Duque de
Caxias no Rio de Janeiro, é um território marcado por abrigar um aterro
sanitário desativado em 2012, cujas características provocam uma reflexão
sobre a vida naquele lugar, mediante à falta de infraestrutura urbana e à
existência de grandes bolsões de pobreza (INSTITUTO BRASILEIRO DE
ANÁLISES SOCIAIS E ECONÔMICAS, 2005), resultado de uma história
pregressa e, ainda vivenciada, de processos de distinção social. Nesse cenário, as atividades do projeto de extensão ocorrem pela articulação de conteúdo de disciplinas convencionais do ensino básico com a educação alimentar
na busca de ações que possam despertar interesse do público alvo, por meio
de estratégias que valorizem a emancipação de sujeitos sociais (FREIRE,
2011) e, portanto, fomentam possíveis caminhos para alcançar o DHAA.
Assim, selecionamos experiências de educação alimentar vivenciadas na
conjuntura do projeto de extensão e pesquisa, que constituíram o corpus de
análise, para a chamada da Coletânea sob o título Corpos, identidades dissonantes e subjetividades em cenas de comensalidade e, a partir das mesmas,
procuramos refletir, criticamente, sobre propostas de Educação Alimentar
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e Nutricional (EAN) em um contexto de extrema pobreza, uma vez que
os guias de alimentação saudável e adequada não contemplam territórios
com tal característica. Mediante a isso, o estudo busca problematizar questões relacionadas aos limites extremos e o que se preconiza em estratégias
globais de alimentação saudável. Diante desse cenário, a pergunta norteadora
é “Como podemos compreender as condições de saúde na prática quando
não se compreende os anseios e sentidos da vida cotidiana de crianças e
adolescentes de Jardim Gramacho?”.
Deste modo, adotamos um processo semelhante ao sugerido por Becker
(1994), que reconhece as histórias de vida dos sujeitos como uma mensagem viva e rica em sentidos e significados. E, consideramos ainda, as narrativas como um discurso construído em diferentes contextos na ação de se
contar histórias, vistas como funções complexas e comuns à experiência
cotidiana, buscando compreender subjetividades. (BASTOS; BIAR, 2015)
Esses autores revelam uma perspectiva de que as histórias de vida e experiências acumuladas articulam uma sociabilização entre sujeitos.
Nesse sentido, no presente trabalho, e sob a perspectiva do educador,
ora ocupado pelas pesquisadoras, é que as vivências são contadas, à luz
de uma reflexão crítica que produzimos nestas atividades extra escolares,
que embora com componentes curriculares da Educação Básica, envolvem
também uma troca de significados em torno da alimentação, uma reflexão
que pode seguir uma visão ampliada sobre ensino aprendizagem, fora dos
muros da universidade, nos termos de Paulo Freire (2011, p. 25) “Não há
docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro.
Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”.
No relato das experiências, os nomes dos sujeitos serão substituídos
pelas palavras “criança” ou “adolescente”, em alguns casos seguida de um
numeral, a fim de atender critérios éticos da pesquisa.

UM OLHAR APROFUNDADO EM NOSSAS VIVÊNCIAS
Pautadas em nossas vivências com o público, resgatamos narrativas no
âmbito de algumas atividades educativas, apresentadas a seguir. Para tanto,
buscamos dar espaço para fala do público, bem como apreender as reações
e expressões, as quais instrumentalizam nossa reflexão.
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Organizamos as experiências em cinco partes: percepções e palavras
que alimentam; a cozinha como um ambiente para diminuir obstáculos; a
naturalização de uma violência; que direitos eu tenho: um convite à reflexão e a mudança possível permeada na prática. No primeiro, expomos o
contato inicial do grupo com o local bem como uma das primeiras atividades realizadas na sede, a qual articula um conteúdo específico da disciplina de português e alimentação, com foco no respeito à linguagem do
educando. No segundo, apresentamos duas dentre as quatro experiências
de oficinas culinárias já realizadas, a primeira abarcando questões matemáticas e a segunda com ênfase nos sentidos percebidos a partir do sensorial
e, em ambas, ressaltamos dificuldades e superações percebidas nas atividades. Já no relato intitulado como “A naturalização da violência”, partimos de um fato cotidiano para realçar tanto um problema quanto a busca
de suas alternativas. Com o objetivo de explorar mais questões e reflexões
sobre os direitos acessados por nosso público, selecionamos o relato “Que
direitos eu tenho: um convite à reflexão”. E por último, em “A mudança
possível permeada na prática”, relatamos o impacto que a prática pode ter
em nossas ações, quando nos permitimos vivenciá-las de maneira crítica.

PERCEPÇÕES E PALAVRAS QUE ALIMENTAM
Nossa aproximação com o campo ocorreu, num primeiro momento, pela
visita à região, incluindo casas, ruas e comércio, com o auxílio de um dos
coordenadores da Associação. Ao retornarmos para os arredores da sede,
uma das crianças, moradora do local, percebendo a presença do coordenador,
questionou se haveria alguma atividade no dia e, após respondermos positivamente, confirmamos que o horário seria às duas horas da tarde, entendendo que esta informação iria viabilizar sua participação. Logo, a criança
ao perguntar: “mas que horas são duas horas?”, revelou que compartilhar
informações, do modo como fazemos cotidianamente dentro dos muros da
universidade, não seria simples.
Percebemos o desafio demonstrado pela criança de situar-se com base
nas unidades de medida de tempo, com isso, apesar de não podermos afirmar
a existência de uma ânsia em aprender as horas, compreendê-la o ajudaria a
marcar o tempo. Nesse sentido, ao assumirmos um compromisso que possui
data e horário, refletimos o quanto essa informação precisa fazer sentido
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para ela. Isso vai ao encontro do que Freire (1994, 2011) diz sobre partirmos de um acontecimento para pensar sobre temáticas a serem trabalhadas,
mediante o diálogo entre educadores e educandos, não impondo a nossa
visão de mundo numa transferência de conhecimento, mas sim alinhando-nos às questões que emanam na(da) coletividade.
Ainda em um momento de reconhecimento de práticas sociais presentes no grupo, observamos que as aulas de reforço escolar oferecidas pela
Associação apresentavam um caráter expositivo, com pouca interação dialógica. E, nesse cenário, as carteiras escolares seguiam uma disposição enfileirada e as estratégias pedagógicas adotadas, tais como ditado e resolução
de operações matemáticas no quadro branco, revelaram certa tendência
para a prática de uma abordagem tradicional de ensino. Assim, em nossas
ações optamos, de modo estratégico, por atividades coletivas, buscando o
envolvimento do público no processo educativo e, apesar de imersos em
um espaço de apoio escolar, com práticas sociais semelhantes à de uma
escola, visamos trocar informações interdisciplinares associadas, de algum
modo, ao comer.
Exemplo dessas atividades foi a ação pedagógica, contemplando a língua
portuguesa, sendo realizada uma abordagem de construção de palavras, a
partir de uma estruturação silábica. Para tanto, elaboramos uma atividade
interativa, utilizando pequenos recortes de papéis coloridos com sílabas
distintas e, por meio de uma atuação em grupos, o público foi incentivado
a formar vocábulos referentes ao contexto culinário. Diante da participação,
percebemos dúvidas sobre a grafia das palavras e, além disso, observamos
que, apesar de termos planejado, nomes relativos ao contexto da alimentação, outros substantivos por eles construídos como “sacolher”, “baço” e “asa”
foram concebidos pelos sujeitos, possibilitando o exercício da criatividade.
A atividade realizada permite um pensar sobre as diversas possibilidades de criação e visões de mundo, conforme apontado por Freire (1999), o
que nos leva a considerar que existem diferenças entre os educandos, ainda
que numa mesma condição social, desviando nosso olhar para além de um
erro ortográfico. Quando visto sob a ótica da educação bancária (FREIRE,
1994), o erro, ao fugir da correspondência esperada pelo educador, tende
a ser discriminado, uma vez que essa estrutura de ensino está centrada
na resposta. Seguindo, no entanto, a proposta de pluralizar a leitura de
mundo, ao nos depararmos com um erro a reação deve se basear no respeito
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à linguagem e à cultura daquele que o cometeu. Há de ser ressaltado, no
entanto, que esse respeito não reside em tomar o erro como sendo certo,
mas está em compreendê-lo como uma etapa que se constitui importante na
busca pelo acerto. (FREIRE, 2014) A partir do entendimento de que esse
erro, ao ser trabalhado, pode gerar uma curiosidade no educando, ainda que
ingênua, o mesmo pode abrir caminho para a curiosidade epistemológica,
defendida por Freire (2011), colocando o conhecimento empírico como uma
força motriz na transformação de “sacolher” em “sacolé”. O que poderia ser
interpretado como resultado negativo no contexto da língua portuguesa,
julgamos ser proveitoso diante da percepção de Freire (2011), no que diz
respeito ao fazer do educando, colocando o educador numa posição mais
de facilitador do que de autoridade pedagógica.

A COZINHA COMO UM AMBIENTE PARA
DIMINUIR OBSTÁCULOS
A culinária pode ser considerada uma estratégia que já foi legitimada pelo
Guia alimentar para população brasileira do Ministério da Saúde (BRASIL,
2014) em prol de uma alimentação saudável, como uma possibilidade de
articular distintos saberes globais com o universo de significação da cultura
local, entrelaçando dimensões sensoriais, cognitivas e simbólicas, apresentando-se como uma ferramenta de interação dialógica. (DIEZ-GARCIA;
CASTRO, 2011; MENEZES; MALDONADO, 2015) Nesse sentido, as oficinas culinárias foram, estrategicamente, um meio de suscitar tais dimensões
em nossas práticas nesse estudo.
Nossa oficina foi realizada no laboratório culinário do Restaurante
Universitário Central da UFRJ e contou com uma parte do público participante do Projeto Gramachinhos, que foi até a Universidade com ônibus
fretado pela mesma. Toda a prática foi desenvolvida sob o tema cozinhar e
calcular, valorizando a matemática no cotidiano de uma cozinha e, assim,
buscando estimular este conhecimento no contexto da culinária, a partir das
etapas de preparo e degustação, com suas respectivas experiências sensoriais. Durante a atividade, havia uma orientação pedagógica com exercícios matemáticos para cada grupo de crianças, cada qual responsável por
receitas específicas. Assim, durante a produção, elas poderiam, por meio do
contato com a balança, pesar, quantificar e anotar o rendimento total e a
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porção das preparações, aplicando, para isso, operações básicas da matemática. No entanto, observamos certa complexidade para a maioria dos participantes, uma vez que, para muitos, estas atividades matemáticas podem
ser percebidas com certa dificuldade de apreensão. Apesar dos obstáculos
no desenvolvimento da atividade, ao final, notamos por meio de relatos e
abraços, que houve satisfação, entusiasmo e envolvimento.
Tal como Freire (2011) defende, é necessário um estímulo à participação, à curiosidade e ao fazer. Dentro desse contexto, percebemos que, em
contraponto, nossas atividades foram impulsionadas em um ambiente novo
para o grupo de crianças, de forma conjunta, utilizando a culinária como
estratégia que possibilita novos fazeres. Dessa maneira, ainda que tenham
dificuldades com o conteúdo de determinada disciplina, a estratégia proposta
é uma forma de diminuir os obstáculos encontrados na assimilação desta,
viabilizando uma educação alimentar através de atividades interdisciplinares. Nessa experiência pudemos ver a complexidade de ser um educador do
diálogo e da relação de companheirismo com os educandos numa estrutura
de poder presente em um restaurante universitário.
Em outra oficina culinária, cujo nome foi “Explorando os sentidos”,
também realizada no laboratório culinário do restaurante no âmbito da
UFRJ, e que fora elaborada por conta do interesse demonstrado pelo público
nessa estratégia, optamos por trabalhar com os sentidos, propondo despertar
a curiosidade através do preparo de receitas selecionadas a partir de seus
atributos sensoriais, sendo elas: bolo de espinafre, panqueca de beterraba,
biscoito de morango, nhoque de cenoura e sorbet de manga.
Assim, ao cogitarmos preparar um bolo de espinafre, almejando o interesse das crianças, acabamos por criar uma situação-problema: a tentativa de convencê-las a experimentar. Mesmo diante da rejeição durante o
preparo, a proposta em degustar o bolo foi aceita e, ao comentarem sobre
suas impressões verbalizaram gostar da preparação. Apesar daqueles que
realmente não gostaram, pode-se dizer que o resultado dessa estratégia foi
satisfatório, pois diversas crianças que inicialmente reclamaram dos ingredientes envolvidos nas preparações, não só do espinafre, mas também da
beterraba, por exemplo, alegando que “não gostavam” ou que “isso não iriam
comer”, ao final da preparação, ao experimentarem, aprovaram e repetiram,
afirmando que haviam mudado sua percepção. Foi possível ouvir diversos
comentários como “o lá de casa não é gostoso assim não”, que ao serem
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proferidos despertavam risadas e outros comentários como “tia, repete isso
sempre” (referindo-se ao bolo). Desse modo, acreditamos que a atividade
foi capaz de suscitar conhecimentos e vivências que perpassam por uma
educação alimentar e nutricional que valoriza a degustação de comidas,
promove comensalidade e troca de experiências por meio de estratégias de
sensibilização, e que conduz para além de uma abordagem conteudista e
estritamente curricular, entendendo que “o poder disciplinar é com efeito
um poder que, em vez de se apropriar tem como função maior ‘adestrar’;
ou sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor”.
(FOUCAULT, 2013, p. 164)
Do modo como se conduziu tal prática abarcou a ideia de que a degustação e a experimentação viabilizam, ao sujeito que degusta e experimenta,
a oportunidade de considerar, aquilo a que degusta e experimenta, algo
adequado ou não, dentro de suas individualidades, fugindo, assim, de uma
concepção tecnicista de adestramento. Percebemos que o consentimento,
a espontaneidade e a criatividade são elementos constituintes da prática
executada, o que corrobora para o entendimento de que é possível escapar de um autoritarismo categórico quando se fala de uma nova alimentação. Partindo, então, desse olhar que fomenta o processo de apropriação,
percebemos o quanto os educadores e educandos vão se (re)construindo
na prática. Enquanto ocupamos o lugar de apresentar e propor preparações de formas e gostos diferentes dos habituais e eles aceitam prová-lo
ou não, o que, em um primeiro momento, não os é atrativo, é notório que
ambos os sujeitos desse processo podem ocupar um lugar de protagonista.
No momento em que trazemos à discussão, o provar novas preparações e
eles se expressam de forma crítica aos sabores e às apresentações, procuramos estimular a fala e a reflexão, colocada como narrativa ou simplesmente
transferida sensorialmente na degustação.

A NATURALIZAÇÃO DE UMA VIOLÊNCIA
Em uma das visitas à sede do Projeto Gramachinhos, após a realização de
todas as atividades propostas para o dia, uma menina de oito anos perguntou se poderia utilizar o material (papel e lápis) para desenhar. No meio de
outros desenhos e rabiscos, identificamos que um deles se tratava da representação de uma arma. O que para nós motivou um olhar mais atencioso, e
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gerou reflexões, não pareceu ser incomum para a autora do desenho nem
para as outras crianças que a observavam desenhar, pois aquele não passava
de um desenho como qualquer outro.
De acordo com o artigo 79 do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990: “As revistas e publicações
destinadas ao público infanto juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas
e munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da
família”. (BRASIL, 1990, p. 21) Ao considerarmos este dispositivo legal,
entendemos que embora essa criança esteja protegida por lei, pode haver
uma exposição ao referido objeto e, possivelmente, de maneira intensa, pois
o desenho demonstra a possibilidade da arma pertencer ao seu contexto
social, o que nos faz refletir sobre a naturalização do uso de armas de fogo
naquele território.
A experiência aqui colocada desempenhou papel importante na compreensão do contexto social desta localidade de Jardim Gramacho, pois ainda
que seja visto como problemático, não deve ser visto como inexorável em
sua totalidade. Ao encararmos tal realidade, entendemos que o fim de nossas
ações não deve culminar em prescrições, isoladamente, ou mesmo se encerrar em uma análise crítica sobre o processo de educação nesta vivência, mas
devem abrir caminhos para as possibilidades de educação alimentar. Essas
possibilidades, no entanto, ainda que sejam pensadas abarcando a análise
feita, vão para além dela, de modo tal que as diferenças culturais participem de um diálogo e de uma troca simbólica com protagonismo tanto do
educador quanto do educando. Nesse sentido, abrimos espaço para a reflexão sobre o aceitar e entender as diferentes realidades dos sujeitos, sendo
importante considerá-las ao longo de todo o processo, a fim de que se estabeleça uma criticidade própria (FREIRE, 2011), tornando possível uma
construção coletiva na defesa do DHAA em seus mais variados contextos.

QUE DIREITOS EU TENHO: UM CONVITE À REFLEXÃO
A atividade intitulada como “Que direitos eu tenho?” ocorreu em um de
nossos habituais encontros, na sede do Projeto Gramachinhos, e foi estruturada com o objetivo de ampliar a reflexão do público infantojuvenil sobre
seus direitos. Nela, conversamos com o nosso público sobre o seu cotidiano
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para gerar reflexão sobre os direitos que lhes são concernentes, ressaltando,
nesse contexto, a alimentação adequada, compreendendo, no entanto, a
importância de realizar uma abordagem que inclua os Direitos Humanos
como um todo, indo além do DHAA. Sendo essa uma das atividades realizadas pelo projeto de extensão, sua dinâmica foi pensada para melhor
atendê-la, de maneira mais específica. Para isso, em nosso planejamento,
optamos por trabalhar com os participantes com idade superior a 12 anos,
pensando em uma maior fluidez na linguagem sobre tema. Entretanto, no
dia da execução, algumas crianças foram incluídas na atividade mediante
o fato de considerarmos displicente não abarcar todos aqueles que haviam
se direcionado à sede do projeto, em Jardim Gramacho, com a finalidade
de serem incluídos. Assim, optamos por dividir as crianças em três grupos,
de acordo com suas idades.
A conversa com o grupo das crianças de menor idade, apesar de ser difícil em decorrência de uma inquietação própria da idade, gerou resultados
propícios a algumas reflexões. Em meio a sucessivas tentativas de conquistar a atenção dessas crianças, tentamos abordar as perguntas norteadoras
elaboradas em nosso roteiro as quais perpassavam pela educação, saúde,
lazer, moradia e alimentação, no entanto, o que identificamos pareciam ser
percepções pessimistas vindas delas mesmo. Quando questionadas sobre
alguns dos vários direitos constitutivos, a maioria das respostas dadas pelas
crianças revelava a ausência deles em sua vida cotidiana.
Perguntamos se elas estudavam, mas duas das respostas dadas indicaram
uma defasagem no acesso ao direito à educação, visto que uma das crianças
contou que seu irmão estava sem vaga, enquanto outra respondeu dizendo:
“aqui eu estudo (referindo-se ao espaço da Associação)”.
Na tentativa de abordar o direito à saúde, as questionamos também sobre
a última vez que haviam ido ao médico, e a resposta, embora com um viés
cômico, evidencia a adversidade presente na vida daqueles indivíduos: “eu
não fui nenhuma, só quando eu saí da minha mãe”.
Em relação à moradia, além de perguntarmos onde as crianças moravam, perguntamos também sobre com quem elas moravam. A minoria das
crianças morava em casas com até quatro moradores, pois a maior parte
delas tinha muitos irmãos(ãs), como se percebe na fala de duas meninas:
“moro com meu padrasto, minha mãe e meus oito irmãos”; “moro com a minha
irmã e nove irmãos”.
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Quando perguntadas sobre a rotina, algumas das crianças relataram
que, além de arrumar a casa, em algum momento do dia cuidavam de algum
irmão(ã) mais novo(a). O que não levaria à nenhuma implicação, torna-se
motivo de questionamento ao alinharmos tais relatos com a idade de quem
os relata. Sendo a média de idade dessas crianças igual a oito anos, abre-se
um novo espaço para reflexão acerca dos direitos que deveriam ser-lhes
assegurados, vide o art. 3º do Código Civil, Lei n° 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, ao elencar os menores de 16 anos como sendo absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Outrossim, há de se
considerar o artigo 133 do Código Penal, Lei n° 2.848, de 7 de dezembro
de 1940, que, inclusive, prevê detenção para os casos de abandono de incapaz. Nota-se, portanto, uma realidade em que aquele considerado incapaz
de permanecer em casa sozinho por longos períodos, além de permanecer,
o cumpre com a incumbência de cuidar de outro menor.
Em um dos momentos em que a conversa havia desviado de seu foco
principal, muito por conta da dispersão própria de crianças, tentamos retomar dizendo: “Vamos lá, outra coisa…”, mas houve uma interrupção por um
comentário bastante significativo: “Lá vai ela falar da comida da escola…”.
Aproveitando a oportunidade, questionamos se ela gostaria de falar sobre
isso, e então a menina continuou: “É que no outro dia não teve comida lá na
escola. Aí eles deram pizza pra gente!”. Perguntamos se ela havia gostado
dessa troca, pois ao relatar aparentava dizer isso com insatisfação. No
entanto, a resposta revela uma noção de que embora entenda que o correto
seria a oferta do almoço, a oferta de pizza foi bem aceita, pois com repentino entusiasmo respondeu que sim, pois havia comido três pedaços.
Em relação ao grupo composto pelos adolescentes, durante a conversa
surgiu o assunto de mídia social, uma vez que a internet e os aplicativos
estão cada vez mais presentes na rotina desses jovens. (SPIZZIRRI et al.,
2012) Tal como essas redes sociais solicitam de seus usuários uma apresentação de si mesmos, foi solicitado que os adolescentes se apresentassem,
como se estivessem fazendo para tal fim. A pergunta disparadora foi para
que eles falassem alguma coisa sobre si, dando liberdade para que falassem
o que quisessem e achassem relevante, e assim sucedeu o diálogo:
Adolescente 1: ‘Tenho 16 anos, gosto de desenhar, não gosto de praia
porque acho suja, mas gosto de cachoeira. Moro em Jardim Gramacho…’
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Adolescente 2: ‘Precisa falar que mora em Jardim Gramacho?’, indagou
o menino com ar risonho
Adolescente 1: ‘Preciso! É um perfil’.
Adolescente 2: ‘Eu colocaria Caxias, que é melhor’.
Nutricionista: ‘Por que Caxias é melhor?’
Adolescente 2: ‘Caxias é melhor, não tem poeira...’

Nesse instante, o adolescente 1 foi indagado se continuaria colocando
que morava em Gramacho, e ele mesmo confirmou que sim, no entanto, prosseguiu com uma ressalva “Isso! Quer dizer, Gramacho não, Jardim Gramacho!
De jardim não tem nada, mas é Jardim Gramacho. Duque de Caxias é a
prefeitura e a prefeitura não presta, então... Eu prefiro Jardim Gramacho!”.
E, então, foi perguntada a diferença entre Gramacho e Jardim Gramacho,
o que incentivou a participação de um terceiro adolescente: “Eles vêm lá
de Gramacho estudar aqui na nossa escola, que é melhor”. No momento de
apresentação da quarta adolescente, na etapa de falar sobre o lugar onde
mora, a mesma, rindo, afirmou morar em Caxias.
Esse momento leva à reflexão sobre as questões do território e da significação do lugar para cada sujeito, e de como esses sujeitos possuem diferentes formas de fazer o mesmo território ser visto. Enquanto um reforça
e exalta algumas questões desse lugar, onde Jardim Gramacho o representa
e Caxias não, o outro prefere omitir e deixar vago o lugar que possa morar,
pois se o especificar ficará claro as características vistas por ele como negativas da onde mora, enquanto Caxias ficaria amplo a ponto do imaginário
do outro não conseguir definir as características do lugar. Assim, conseguimos perceber os diferentes significados dados a uma única palavra e, neste
caso, também ao território. (SANTOS, 2007; FREIRE, 1994)
Na continuidade dessa ação, mas ainda abordando o tema de redes
sociais, a resposta dada pelo participante direcionou o foco para a questão
visual, das fotos que são inseridas nesse ambiente virtual. Nesse momento
outro adolescente, que até então não havia participado da discussão, comentou que apenas tirava foto em casa, que era muito difícil tirar na rua, pois
apesar de já ter 17 anos, ele não saia muito porque não tinha dinheiro. Disse
também que se tivesse, viajaria para uns lugares diferentes, não ia ficar só
em Jardim Gramacho e Caxias.
Quando perguntamos para qual lugar gostaria de ir, relatou que seu
desejo era ir para o Centro do Rio de Janeiro, visitar “uma biblioteca enorme
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que tem lá” e que depois de visitar outros lugares no Rio de Janeiro, seu
desejo era ir “para lugares fora”.
E com essa fala percebemos o quanto alguns se sentem presos no seu
território, prisão essa que mesmo sem grades os fazem sentir-se limitados,
tornando a liberdade de escolha algo ainda utópico. Além disso, não passou
despercebido os diferentes significados que o verbo viajar pode assumir, pois
no momento que ouvimos, associamos o viajar com lugares mais longínquos,
de modo que todo um contexto possa ser evidenciado através da simples
escolha de uma palavra. Isso demonstra a importância do ouvir e de conhecer a realidade e as vivências daqueles que nos propomos a dialogar, de
maneira que sem isso não alcançaremos êxito na partilha das experiências.
Dessa maneira, talvez pela dificuldade de sair desse lugar, o centro do Rio
e outros lugares no próprio estado do RJ se tornem tão distantes quanto
aqueles aos quais imaginamos, evidenciando que o uso da palavra viajar se
alinha ao sentido e significado que cada um lhe atribui.

A MUDANÇA POSSÍVEL PERMEADA NA PRÁTICA
No início de uma das atividades, cuja dinâmica foi organizada para que os
participantes fossem divididos em grupos, uma das crianças, com cerca de
oito anos, apesar de chegar atrasada e, por isso, ser colocada em um grupo
previamente formado, reivindicou seu lugar. Chegou até nós e solicitou que
fosse mudada de lugar, pois não gostaria de permanecer onde fora alocada.
Nesse momento, de maneira cuidadosa, explicamos que não poderia mudar,
pois havia chegado atrasada e os grupos já tinham sido definidos, ao passo
que também propomos que ela chegasse mais cedo nas próximas semanas,
de forma a estar presente no início das atividades. Em resposta, a criança
fala o motivo do atraso: “estava cuidando do meu irmão, ele é doente”, não
como uma justificativa, mas relatando sua rotina.
Esse momento nos levou à reflexão sobre nossa prática, de modo, a
perceber a necessidade do cuidado com as nossas atitudes, a importância da
escuta e a real compreensão das rotinas e vivências do outro. Essas reflexões
permeiam nossa prática e nos fazem constantemente avaliar nossa postura,
adquirindo um cuidado maior. Assim, caminhamos para a permanente construção de uma perspectiva educadora por meio da reflexão crítica sobre
a prática, pois é por meio da análise da experiência obtida com a prática
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realizada que se reúnem ferramentas que permitirão sua melhoria para
a(na) próxima prática do que convencionamos denominar ação de educação alimentar e nutricional.
Nossas ações também reafirmam o reprodutivismo de que fala Bourdieu,
pois a estrutura social com produção de pobreza e de abandono da população que mais necessita de alimentação saudável, está imbricada nas ações
no campo de Alimentação e Nutrição. No entanto, embora haja um padrão
difícil de mudar, há também uma necessidade de atuar criticamente no local,
desenvolvendo estratégias criativas para o cotidiano. Estratégias pautadas
na percepção do que somos e das razões que nos tornam agentes desse
processo contínuo de construção social de nossos modos de comer, ou não.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Numa perspectiva crítica sobre as ações de educação alimentar e nutricional realizadas em ambientes de extrema pobreza nos questionamos sobre
o potencial dessas práticas. Defendemos nessa discussão a função militante das políticas públicas globais dos Direitos Humanos e da Alimentação
Saudável como um resgate de princípios humanos e de uma vida saudável
em comum, mas que demanda uma adaptação na prática. A prática representa o espaço social das mediações de afetos e negociações de saberes,
atribuir sentidos é uma capacidade e uma necessidade do homem que faz
parte do universo simbólico e das relações sociais construídas nas práticas.
Assim situamos nossa questão, “Como podemos compreender as condições
de saúde na prática quando não se compreende os anseios e sentidos da
vida cotidiana de crianças e adolescentes de Jardim Gramacho?”
Modelos prescritivos, construídos de modo unilateral hegemônico,
produzem violência simbólica e reafirmam “podres poderes” que se renovam e multiplicam em novos arranjos estruturados e estruturantes nas relações sociais e, portanto, de alimentação por desdobramento. O ir e vir ao
campo, por meio da extensão, permite um repensar contínuo sobre as relações sociais extramuros da universidade permitindo um aprofundamento
teórico na pesquisa científica do campo da Alimentação e Nutrição numa
abordagem das ciências humanas.
As possibilidades de transformar um ambiente de extrema pobreza, como
o de Jardim Gramacho, demanda a construção de novos sentidos e significados,
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calcados nas ações concretas dos praticantes. Alimentação saudável como
estratégia global é uma dimensão de macrocosmo, um motor militante para
promover negociações na cultura local. A resposta para nossa pergunta esteve
na dimensão do microcosmo, no contexto social de cada prática, em cada
momento, onde as ações educativas em alimentação puderam operar como
“respiradouros” numa realidade sufocante de desigualdades.
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CARIDADE PARA OS MERECEDORES
E SALVAÇÃO PARA OS DOADORES
SENTIDOS DA COMIDA DISTRIBUÍDA PARA
A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA1
JULIA HORTA NASSER
SHIRLEY DONIZETE PRADO
FRANCISCO ROMÃO FERREIRA
DANIELA MENEZES NEIVA BARCELLOS

SÃO MUITOS OS INTERESSES, VALORES E SENTIDOS
DEPOSITADOS NA COMIDA QUE É SERVIDA “DE GRAÇA”
Ao transitar a noite pelo centro da cidade do Rio de Janeiro, observa-se
um grande número de instituições e organizações, religiosas ou não, distribuindo comida e roupas para as pessoas que se encontram em situação de
rua e habitam aquele local. Na maioria das vezes, o alimento ali distribuído
corresponde a única refeição que aquelas pessoas fazem no dia.

1

Texto desenvolvido a partir da dissertação de mestrado acadêmico intitulada O que comem os excluídos?
Os diferentes sentidos da comida oferecida para a população em situação de rua defendida no ano de
2018, no Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (UERJ). O presente trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) – Código de Financiamento 001.
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É interessante notar que as diversas instituições que fazem esse tipo
de trabalho lidam de formas diferentes com a questão da alimentação: algumas só oferecem a comida e não estabelecem contato algum com o assistido; outras oferecem a comida junto aos serviços, em ações sociais; há as
que condicionam a doação da comida à participação dessas pessoas a algum
culto religioso ou oração na rua; há, ainda, as que oferecem a comida juntamente com yoga e meditação; entre outras possibilidades. A forma como
cada uma dessas instituições e organizações vê a população em situação de
rua e entende esse processo está relacionada com os sentidos atribuídos à
comida oferecida a essas pessoas.
Buscando compreender as redes de sentido em torno das práticas de
distribuição de comida para a população em situação de rua consideramos, neste ensaio, um conjunto bibliográfico, com destaque para abordagens etnográficas, além de documentos institucionais, páginas na internet
e reportagens sobre a temática em questão. (NASSER, 2018)
O presente estudo está inscrito no campo científico da Alimentação
e Nutrição. Entendemos campo no sentido atribuído por Pierre Bourdieu
(1989), para quem existe uma espécie de poder simbólico que organiza
as práticas e os discursos, cria formas de entendimento da realidade e dá
sentido ao real.
Ao abordar a alimentação de pessoas em situação de rua colocamo-nos
na interface da produção de saberes situada entre o estilo biomédico de
pensar e as Humanidades. Em outras palavras, trata-se de uma opção que
implica em delicada tensão entre campos científicos que fazem parte de uma
rede ou um conjunto de relações objetivas definidas a partir das diferentes
posições que os atores – sujeitos, agentes ou instituições – ocupam na atual
estrutura da distribuição das diferentes espécies de poder – ou de capital.
O capital hoje, inerente aos estudos de cunho biomédico, traduz-se
em uma posição hierárquica que busca a dominação em relação aos outros
atores que participam do mesmo jogo. Contudo, o campo é concebido em
seu dinamismo; ele é mutável. Refletindo a dinâmica das posições e das
relações de poder próprias a cada campo coloca, simultaneamente, a recusa
à subordinação, à dependência, à homologia. Expressando hierarquias que
são estruturadas e ao mesmo tempo estruturantes das ações e que definem as relações no campo, o poder faz-se presente, toma forma no jogo,
materializa-se também neste investimento situado no âmbito qualitativo da
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compreensão das redes de sentido em torno das práticas de distribuição de
comida para a população em situação de rua. Poder que possibilita registrar
a distribuição de comida, para além dos aspectos nutricionais, entendida
como capital em jogo hirto, retesado, tanto para quem recebe, quanto para
quem doa, uma vez que essa doação transforma-se em moeda simbólica nas
trocas subjetivas do campo social.
Isso porque a comida faz do alimento algo além de veículo. Possui a
função objetiva de carregar os nutrientes e que está situado na ordem da
natureza, no plano biológico ou bioquímico; a comida é o alimento simbolizado que está na ordem da cultura. Nessa diferenciação conceitual, quando
comemos, incorporamos tanto elementos biológicos quanto os aspectos
culturais daquilo que ingerimos. Dentro dessa perspectiva, comer é mais
que um ato de sobrevivência, é uma prática simbólica e cultural. Então,
oferecer comida à população em situação de rua não é apenas um gesto
para saciar a fome biológica.
Doar comida e comer essa comida corresponde a uma ação que pode
ter outras implicações além daquelas da esfera nutricional, pois quem capitaliza nesse jogo não são apenas os moradores de rua: demais atores sociais
e instituições também se alimentam dos benefícios, dos sentidos gerados
pelas doações. (CARVALHO; LUZ; PRADO, 2011; CONTRERAS; GRACIA,
2011; SILVA et al., 2010) Afinal, de acordo com Max Weber (2010), toda
ação possui um sentido. Como toda conduta humana – fazer externo ou
interno, permissão ou omissão –, é dotada de um significado subjetivo por
quem a executa e a orienta; sendo direcionada por um outro, Weber a denomina de ação social. Ao compreender uma ação social, captamos e interpretamos sua conexão de sentidos.
Entendemos, então, a distribuição de comida como uma relação social,
pois a conduta de cada qual entre os múltiplos agentes envolvidos orienta-se
por um conteúdo de sentido reciprocamente compartilhado. Se para receber comida é preciso, por exemplo, atender a alguma exigência, partilha-se essa exigência entre quem doa e quem recebe, havendo que se investir
para conhecer os significados atribuídos a essas ações sociais pelos atores
envolvidos. Na relação social, o conteúdo de sentido é incorporado pelos
agentes como uma regra orientadora da sua conduta na medida em que é
aceito como legítimo, tornando-se um sentido aceito e que assume a forma
de validação de uma ordem legítima. (WEBER, 1977)
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Assim, o ato de comer e a ação de distribuir comida, por ser uma ação
social possui um significado e um sentido compartilhado pelos atores sociais
que participam do jogo, de forma consciente ou não. Esse sentido é produzido socialmente a partir das lógicas que regem o modo de organização
social e das relações de poder-saber ali estabelecidas. Quando comemos,
ingerimos também essas lógicas. Lógicas essas que também produzem identidades individuais e coletivas, subjetividades e a forma como esses sujeitos
estabelecem relações sociais.
Mas a apropriação dos sentidos não se dá apenas no plano das relações
entre sujeitos e coletividades que estão na rua; os sentidos são também
apropriados, reproduzidos e ressignificados por instâncias institucionais
que reafirmam suas práticas e criam estratégias de ação voltadas para os
seus interesses. O capital simbólico oriundo da doação de comida extrapola a sua função local e gera ganhos em outras esferas no campo da política partidarizada, nas formas de atuação das políticas públicas, em esferas de atuação religiosa e nas ações de marketing social das empresas que
participam indiretamente das ações. São muitos os interesses (políticos e
econômicos), valores (religiosos e morais) e sentidos (do jogo simbólico da
cultura) depositados na comida que é servida “de graça”.

A PRODUÇÃO DE SENTIDOS E SUBJETIVIDADES
EM TEMPOS DE EXCLUSÃO
O contexto da existência em situação de rua nos convida a compreender
os modos de operação das lógicas que constroem a realidade em uma dada
sociedade, a produção dos sentidos atribuídos às ações e as subjetividades
presentes no campo em estudo. Os conceitos de produção de subjetividade,
de Guattari e Rolnik (2013), e de processos de subjetivação, de Foucault
(2004a), nos permitem avanços consideráveis em relação a este tema.
Guattari e Rolnik (2013) definem subjetividade,2 como um fluxo contínuo
de sensações, modos de existir, de imagens, sons, afetos, valores, etc. A subjetividade é fabricada e modelada no registro social, ou seja, no entrecruzamento de instâncias sociais, técnicas, institucionais e individuais – a partir de

2 Guattari e Rolnik (2013) preferem se utilizar do termo subjetividade ao invés do termo sujeito, para ressaltar o caráter dinâmico que eles querem imprimir ao conceito.
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máquinas que forjam maneiras de ser, estar e viver. Essas máquinas produzem a maneira que o indivíduo “[...] percebe o mundo, de se articular com
o tecido urbano, com os processos maquínicos do trabalho, e com a ordem
social suporte dessas forças produtivas” (GUATTARI; ROLNIK, 2013, p. 34)
e variam em função ao modelo de organização de uma sociedade.
As lógicas que regem uma dada sociedade produzem as subjetividades
ali presentes. Quando esses modelos de organização seguem lógicas normatizantes e serializantes, dizemos que as subjetividades ali produzidas são
assujeitadas, são esquadrinhadas, ou seja, encaixadas em maneiras preexistentes de ser. (BAREMBLIT, 1994; GUATTARI; ROLNIK, 2013) Os movimentos que esquadrinham, bloqueiam os processos de produção de subjetivação “[...] não assujeitada, primigênica, produtiva, revolucionária, em que
o desejo se realiza em conexões locais, micro e se efetua gerando o novo”.
(BAREMBLIT, 1994, p. 51) Podemos observar que duas lógicas principais
regem os processos de produção de subjetividade, as lógicas normatizadoras, maquínicas, que esquadriam as subjetividades na tentativa de adequá-las às subjetividades existentes; e lógicas singularizantes, que produzem
subjetividades a partir dos processos criativos de produção.
Sobre os processos de subjetivação, segundo Foucault (2004a), os sujeitos são formados a partir das relações de poder-saber em uma dada sociedade. Definimos Saber, dentro de uma perspectiva foucaultiana, como um
conjunto de elementos – objetos, tipos de formulação, conceitos e escolhas
teóricas – formado a partir de uma única e mesma positividade, no campo
de uma formação discursiva. Já em relação ao conceito de poder, Foucault
(1989) se opõe a noção de um poder de submissão maciço e homogêneo
de um indivíduo, classes, grupos, sobre outros, que pode ser dividido entre
aqueles que o possuem e o detêm exclusivamente e aqueles que são submetidos a ele, tal qual descrito no poder-soberano – uma das formas de se
exercer o poder. Para o autor, o poder é circulante, funciona em cadeia, se
exercendo em rede. Na sua teia, os indivíduos circulam podendo num determinado momento exercer o poder e no outro sofrer a sua ação. Foucault
(1988) discute em suas obras sobre o poder como um conjunto de relação,
“relações de poder”. Sobre isso, nos diz:
[…] o poder não é algo que se adquire, arrebate ou compartilhe,
algo que se guarde ou deixe escapar; o poder se exerce a partir
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de inúmeros pontos e em meio a relações desiguais e móveis; as
relações de poder não se encontram em posição de exterioridade
com respeito a outros tipos de relações – processos econômicos, relações de conhecimento, relações sexuais –, mas lhe são
imanentes a estes; elas são os efeitos imediatos das divisões,
desigualdades e desequilíbrios que ocorrem nestes outros tipos e,
inversamente, são as condições internas dessas diferenciações; as
relações de poder, não estão em posição superestruturais, tendo
meramente um papel de proibição ou acompanhamento; elas têm
um papel produtivo, onde quer que entre em ação; o poder vem
de baixo; isto é, não há, no princípio das relações de poder, e como
matriz geral, uma oposição binária e global entre os dominadores
e os dominados, dualidade que repercute de alto a baixo e sobre
grupos cada vez mais restritos até as profundezas do corpo social
[...]; as relações de poder são, ao mesmo tempo, intencionais e
não subjetivas. Se, de fato, são inteligíveis, não é porque sejam
efeito, em termos de causalidade, mas porque atravessadas de
fora a fora por um cálculo: não há poder que se exerça sem uma
série de miras e objetivos. Mas isso não quer dizer que resulte
da escolha ou da decisão de um sujeito, individualmente [...].
(FOUCAULT, 1988, p. 104-105)

Voltando aos processos de subjetivação, a maneira de ser e estar em
sociedade é construída num processo diretamente relacionado com os saberes próprios daquele contexto histórico-cultural que por sua vez respondem
por relações de poder em curso. Quando os conhecimentos sobre determinados assuntos vão sendo produzidos, juntamente com eles vão sendo
gerados sujeitos. (FOUCAULT, 2004a; OKSALA, 2011)
O conceito de governamentalidade de Foucault também é importante
para a discussão aqui proposta. O autor utiliza esse termo para se referir
ao estudo da maneira de se governar. Foucault traz duas ideias principais
para a noção de governamentalidade. A primeira está relacionada a governamentalidade política, que é formada por racionalidades, instrumentos
técnicos – dispositivos de segurança, tecnologia político-militar e poder
de polícia – e formas de instrumentalização do Estado para o governo dos
corpos. A segunda noção refere-se ao encontro das técnicas de dominação e controle e o governo de si. Dentro dessa perspectiva o poder emana
através do Estado, tal qual escrita na governamentalidade política, mas se
espraia, dissemina, pela vida social, criando mecanismos de regulamentação
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da população. (FOUCAULT, 2012) Segundo Foucault(2012, p. 283), “[...] a
soberania não se exerce sobre as coisas, ela se exerce primeiro sobre um
território, e, por conseguinte, sobre os sujeitos que nele habitam”.
Nessa perspectiva, não se trata apenas de controlar o território e as
relações políticas e econômicas, mas, principalmente, governar os corpos,
corações e mentes, disciplinar os corpos a partir de um controle disciplinar
e um conjunto de regras, valores e sentidos que mantenham a governamentalidade. Para demonstrar essas diferentes formas de governar os corpos
e o governo de si, Foucault lança mão do que ele chama de tecnologia de
poder. O autor, na sua obra, apresenta três tecnologias de poder: soberano,
disciplinar e a biopolítica. Apesar dessas três tecnologias de poder emergirem em momentos distintos da história da humanidade, o surgimento de
uma não exclui e nem suprime a anterior, nem suas técnicas, ela a integra
e a modifica. O preconceito generalizado com a população em situação de
rua atualiza e naturaliza uma posição política que produz normas disciplinares as quais enquadram os corpos da população de rua e um olhar médico
que tenta higienizar, promover uma espécie de eugenia ao tentar retirar os
corpos considerados sujos, indesejáveis, perigosos e nocivos ao bem-estar
do conjunto da sociedade. Mas, não podemos esquecer que são corpos os
quais nos apresentam as consequências da desigualdade social, da exploração econômica e da exclusão do mundo do trabalho.
A retirada dessa população, majoritariamente negra, dos lugares de
grande circulação de turistas na cidade nos períodos dos grandes eventos recentes – Rio+20, Copa do Mundo, Olimpíadas etc. – é um exemplo
dessa convergência entre segurança pública, saberes médicos, higienização
dos corpos, estratégias de controle disciplinar, normatização da população
e regulamentação do uso do espaço público. Tudo em nome da higiene,
da segurança, da saúde e do controle do Estado sobre a população pobre.
Os saberes médicos assumem então um papel fundamental nessa limpeza
social, nessa higienização dos corpos indisciplinados ou não adaptados ao
sistema produtivo que ameaçam a segurança do conjunto da sociedade e
não obedecem às normas vigentes, pois o conjunto constituído por medicina, segurança pública e higiene apresentam
[...] o vínculo que se estabelece entre as influências científicas
sobre os processos biológicos e orgânicos (isto é, sobre a popu-
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lação e sobre o corpo) e, ao mesmo tempo, na medida em que a
medicina vai ser uma técnica política de intervenção, com efeitos
de poder próprios. A medicina é um poder-saber que incide ao
mesmo tempo sobre o corpo e sobre a população, sobre o organismo e sobre os processos biológicos e que vai, portanto, ter
efeitos disciplinares e efeitos regulamentadores. (FOUCAULT,
2002, p. 302)

O poder soberano, a sociedade da soberania tem como um dos seus atributos fundamentais o direito de vida ou morte, ou seja, o direito de fazer
morrer ou deixar viver. O exercício de poder girava em torno do Rei ou
príncipe, o soberano, sobre seus súditos. Todo crime era percebido como
ataque à própria pessoa do soberano. O castigo era sempre mais brutal que
o crime e servia como exemplo a não ser seguido aos demais. O ápice do
exercício do poder soberano se dava no suplício, ou seja, castigos físicos
sobre o corpo do condenado.(FOUCAULT, 2002, 2008) A morte do outro,
daquele que é considerado indigno, improdutivo ou incapaz de gerir a
própria vida torna-se então “natural”, fazendo com o que os preconceitos
de raça, de classe ou de etnia se afirmem e justifiquem a “limpeza social”,
ao eliminar da vista, ou da vida, os seres que são considerados indesejáveis
ou perigosos. Segundo Foucault (2002, p. 309), o racismo
[...] assegura a função de morte na economia do biopoder, segundo o princípio de que a morte dos outros é o fortalecimento
biológico da própria pessoa na medida em que ela é membro de
uma raça ou uma população unitária e viva. [...] A especificidade
do racismo moderno, o que faz sua especificidade, não está ligada
a mentalidades, a ideologias, a mentiras do poder. Está ligada à
técnica do poder, à tecnologia do poder. [...] Portanto, o racismo
está ligado ao funcionamento de um Estado que é obrigado a
utilizar a raça para exercer o seu poder, a eliminação das raças e
a purificação da raça para exercer o seu poder soberano.

A segunda tecnologia de poder descrita por Foucault é o poder disciplinar/sociedade disciplinar. Seu principal dispositivo é a disciplina e seu principal foco é tornar os corpos dóceis e úteis para o trabalho. As disciplinas
são um conjunto de procedimentos, técnicas, estratégias, que têm o corpo
como alvo de seu exercício, da sua política de correção. (FOUCAULT, 2008)
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Nessa perspectiva, o poder disciplinar não aceita uma população empobrecida, que não gera riqueza, que atrapalha o bom funcionamento da ordem
pública, que não segue as normas de higiene e conduta ditas “normais”.
E o corpo que não segue suas lógicas não tem seus direitos respeitados.
O poder disciplinar, portanto, segrega, exclui e dificulta a circulação dos
corpos considerados indisciplinados.
A terceira e última tecnologia de poder descrita por Foucault é a biopolítica. A biopolítica se dirige não ao homem corpo e, sim, ao homem ser
vivo, ou seja, a massa global, a população. Tem como foco “fazer viver e
deixar morrer”. (FOUCAULT, 2002, p. 202) A biopolítica é um conjunto de
processos que lidam com as práticas regulatórias dos fenômenos que são
coletivos. O poder disciplinar está relacionado à acomodação de mecanismos
de poder sobre os corpos individuais, como a vigilância e o treinamento,
dentro de um conjunto de técnicas chamada de disciplina. Já a biopolítica
está relacionada ao conjunto de processos que produzem mecanismos regulatórios. O poder aqui não é o da lei, e sim da norma. Norma essa que não
vai apenas reprimir os sujeitos, mas o constituir, tal qual explicado anteriormente nos processos de subjetivação. O corpo precisa ser disciplinado
e a população precisa ser regulada. Por fim, dá-se o nome de biopoder a
junção do poder disciplinar e da biopolítica.
É importante ressaltar que os mecanismos da biopolítica são muito
mais sutis que os mecanismos de poder do poder disciplinar. Aqui as práticas regulatórias são internalizadas por cada sujeito, no que o autor chama
de governo de si, ou técnicas de cuidado de si. A população, a sociedade,
não precisa de um objeto concreto, tal qual o panóptico, que lembre o que
devemos ou não fazer. É a partir da internalização das normas, leis, saberes, controles das estratégias que, em liberdade, relacionamo-nos com os
outros e cada um de nós consigo mesmo. É dentro dessa perspectiva que
Foucault afirma que podemos analisar as técnicas de governos dos outros,
ao analisar as técnicas de governo de si. (REVEL, 2011)
Como veremos a seguir, o sujeito que vive sua trajetória de vida nas
ruas, constrói sua forma de ser e estar no mundo, numa lógica diferente das
lógicas ditas “normais” em nossa sociedade. E muitas das ações de distribuição de comida para a população em situação de rua tentam adequar esse
grupo populacional a essas tais lógicas normatizantes e serializantes, produzindo assim subjetividades assujeitadas, nessa tentativa de transformá-los
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em corpos dóceis e úteis para o trabalho. Mas antes de entrar nessa seara,
apresentaremos a população em situação de rua, grupo foco dessas ações.

OS EXCLUÍDOS: POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
Quando andamos pela cidade, no corre-corre da vida, quase não percebemos população em situação de rua. Na maioria das vezes, misturam-se na
paisagem das grandes cidades. Notamos sua presença quando, de alguma
forma, nos incomodam, seja pela sujeira, pelo odor que emitem, por um
pedido impertinente, pelo medo, pela compaixão, mas, de uma forma geral,
não observamos a sua presença. “Mendigos”, ‘“loucos”, ‘“alcoólatras”, ‘“vagabundos”, “ladrões”, ‘“sujos”, ‘“cracudos”, ‘“perigosos”, ‘“coitados”, muitos são
os adjetivos atribuídos para as pessoas que vivem parte de suas trajetórias
de vida nas ruas. Eles ficam como que invisibilizados do jogo social por não
participarem do mercado, do mundo produtivo do trabalho e dos códigos
sociais padronizados e legitimados pela cultura hegemônica.
Podemos definir população em situação de rua como grupo social heterogêneo, sujeitos com laços familiares e comunitários fragilizados ou rompidos
e que, por não terem moradia e, na maioria dos casos, nem emprego formal,
utilizam a rua, albergues e abrigos como local de moradia de forma provisória ou permanente. Estamos tratando de um fenômeno social complexo,
que tem a exclusão social e econômica como principal fator de produção,
reprodução e agravamento dessa situação. (BOVE; FIGUEIREDO, 2014)
O fenômeno social “população em situação de rua” é antigo, acentuado
em face das transformações sociais e econômicas decorrentes do advento
das sociedades pré-industriais da Europa, do capitalismo industrial e o
fortalecimento dos grandes centros urbanos que culminaram na Revolução
Industrial e Agrícola na segunda metade do século XVIII. No Brasil, o
fenômeno surge desde antes do Império, com as constantes migrações das
regiões norte e nordeste para os municípios mais desenvolvidos. A abolição da escravatura também foi um importante marco para o aumento de
pessoas em situação de rua. Em nosso país, a população de rua tem cor e
ela é majoritariamente negra. (BOVE; FIGUEIREDO, 2014)
São inúmeros os motivos que levam as pessoas a viver parte da suas
trajetórias de vidas nas ruas e isso produz umas das principais marcas desse
segmento populacional: a heterogeneidade. Atualmente, o termo técnico
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usado para designar esse grupo populacional é “população em situação de
rua”. Estar em situação de rua não significa vivenciar uma situação estática
e linear; são grupos que transitam, trabalham e moram na rua por diversos
motivos. A rua, em diferentes graus, ocupa um lugar de referência e um
papel central em suas vidas. (NAIFF, 2016)
Outra característica marcante desse grupo populacional é a exclusão
social. Esta exclusão social pode ser entendida como um fenômeno dinâmico com múltiplas dimensões: a vulnerabilidade nos vínculos no mundo do
trabalho, nas dimensões sociofamiliar, política e humana – esta última que
se caracteriza pela fragmentação dos laços entre os indivíduos, a sociedade
e o Estado, na intensa privação material e na desqualificação desse sujeito
enquanto humano e cidadão. Em geral, no senso comum, essas pessoas são
vistas, cotidianamente, como algo que as aproxima da animalidade, colocando-as numa condição que as distancia das características que traduzem
sua humanidade, gerando preconceito, essa marca social que as inferioriza.
Isso sem que se procure saber o mínimo que seja sobre as causas deste
processo, as circunstâncias reais e as alternativas possíveis para solucionar
o problema. O preconceito afasta e, muitas vezes, não permite sequer uma
aproximação em caráter de ajuda humanitária.
Os processos relacionados à vulnerabilidade dos vínculos no mundo do
trabalho são importantes para a produção da exclusão social. Essa fragilidade
é induzida pelo modo de organização da sociedade capitalista, sendo um
dos fatores principais de produção de “desnecessários humanos”, conforme
conceito trabalhado por Bauman (2005). A dimensão sociofamiliar se caracteriza pelo distanciamento dos valores e das relações familiares e comunitárias, devido a alguma precariedade ou ruptura desses vínculos. Os elos
sociais estabelecidos com a família e a comunidade, segundo Escorel (1999),
tornam-se algumas das principais referências de reconhecimento de pertencimento e suporte frente às adversidades provenientes do mercado de
trabalho e das inconsistências de políticas sociais. A exclusão ou, como diz
a autora, a desvinculação no âmbito sociofamiliar, produz solidão e isolamento (parcial ou completo) e acarreta o não compartilhamento de um lugar
social, devido à inexistência de ancoragem em uma unidade de pertencimento familiar ou comunitária. (ESCOREL, 1999)
A dimensão política da exclusão social está ligada à relação entre a
pobreza e as situações de não exercício da cidadania. A cidadania constitui-se
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no direito de termos direito e o cidadão é aquele portador do direito legítimo, isto é, são sujeitos que possuem o poder de agir e falar e de serem
ouvidos. O sujeito pode ser privado do direito a ser cidadão de algumas
formas: no despotismo, no qual uma única pessoa tem direito; no caso de
estrangeiros que vivem sob leis diferenciadas; nas situações sociais em que
não há leis para determinado grupo populacional; e nas condições em que,
embora haja leis para todos, o exercício do direito é dado a determinados
grupos. O último caso está relacionado com a dimensão política da exclusão. (ARENDT, 1989; ESCOREL, 1999; WOLLZ et al., 2015)
Por fim, a dimensão humana da exclusão social que, de acordo com
Escorel (1999, p. 81) “[...] pode atingir o seu limite, o limiar da existência
humana” e que está relacionada com a redução desses grupos sociais excluídos à condição de labor. Em Hanna Arendt (2007), a condição humana, ela
chama de vita activa, está relacionada a três atividades humanas fundamentais: labor, trabalho e ação. O labor corresponde aos processos biológicos,
ao metabolismo e a satisfação das necessidades básicas, que nos mantém
vivos, e que assegura a sobrevivência da espécie. O trabalho está associado
à capacidade humana de produzir e fabricar o mundo que vivemos. Já a
ação está relacionada com a habilidade dos homens interagirem; é o que
nos dá a capacidade da construção das diferenças, da pluralidade. Enfim,
o que nos dá a condição humana, para a autora, são essas três atividades
fundamentais. Na exclusão social ocorre uma redução da atividade humana
a condições de labor. Como efeito a ação humana passa a ser direcionada a
manutenção das necessidades básica fundamentais, ou seja, a manutenção
da vida biológica. (ARENDT, 2007; ESCOREL, 1999)
É nesses termos que tomamos as dimensões aqui citadas como produtoras
desse fenômeno chamado exclusão social. Os grupos excluídos são, portanto,
aqueles que, sem vínculo com o mundo do trabalho, sem possibilidade de exercer seus direitos, ou seja, cidadania, e cujos laços familiares e comunitários
estão fragilizados ou rompidos, têm sua ação no mundo limitada à sua capacidade de sobrevivência. A esses classificamos como desnecessários, refugo,
supérfluo à vida social. Sobre isso diz Escorel (1999, p. 81, grifo do autor):
A exclusão social pode se caracterizar não só pela extrema privação material, mas, principalmente, porque essa mesma privação
material ‘desqualifica’ seu portador, no sentido de que lhe retira
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a qualidade de cidadão, de brasileiro (nacional), de sujeito e de
ser humano, de portador, vontades e interesses legítimos que o
identificam e diferenciam. A exclusão social significa o não encontrar nenhum lugar social, o não pertencimento a nenhum topos
social, uma existência limitada à sobrevivência singular e diária.
Mas ao mesmo tempo, o indivíduo mantém-se prisioneiro do
próprio corpo. Não (mais) um lugar social para ele, mas ele deve
encontrar formas de suprir suas necessidades vitais e sobreviver
sem suporte estáveis materiais e simbólicos. A ausência de lugar
envolve uma ‘anulação’ social, uma diferença desumanizadora, que
reveste seu cotidiano com um misto de indiferença e hostilidade.

Uma outra marca importante da população em situação de rua são os
estigmas que lhes são atribuídos em função de sua trajetória de vida, esses
predicados que tornam o indivíduo diferente dos outros, reduzindo-o a
uma pessoa diminuída ou estragada. A sociedade categoriza seus membros
como comuns, naturais, normais e anormais de acordo com seus ambientes
sociais, ou seja, suas rotinas e relações sociais, criando assim identidades
sociais. (GOFFMAN, 1978)
Essas identidades sociais (reais ou virtuais), características e atributos
individuais, são preconcepções construídas nos ambientes sociais transformadas em expectativas normativas, ou seja, em exigências apresentadas
ao sujeito de modo rigoroso, afirmando aquilo que deveria ser. A condição
necessária para a vida social é que todos os participantes compartilham um
único conjunto de expectativas normativas. As normas precisam ser incorporadas por aqueles que compõe o grupo. Quando uma regra é quebrada
surgem medidas restauradoras, seja por agências de controle, seja pelo
próprio indivíduo. De uma forma geral, é destoante qualquer membro de um
determinado grupo que não adira a norma, essas que engendram desvios e
conformidades. São, então, desviantes sociais esses que não se comportam
em conformidade com as normas tidas como legítimas.
O estigma envolve não tanto um conjunto de indivíduos concretos
que podem ser divididos em duas pilhas, a de estigmatizados e a
de normais, quanto um processo social de dois papéis no qual cada
indivíduo participa de ambos, pelo menos em algumas conexões e
em algumas fases da vida. O normal e o estigmatizado não são
pessoas, e sim perspectivas que são geradas em situações sociais
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durante os contatos mistos, em virtude de normas não cumpridas
que provavelmente atuam sobre o encontro. (GOFFMAN, 1978,
p. 177, grifo nosso)

Um dos efeitos desse processo social é a sensação de que os estigmatizados são imperfeitos, não são completamente humanos, gerando uma série
de discriminações que reduzem suas chances de vida ao produzir uma série
de atributos ao sujeito estigmatizado.
Construímos uma teoria do estigma; uma ideologia para explicar
a sua inferioridade e dar conta do perigo que ela representa,
racionalizando algumas vezes uma animosidade baseada em outras diferenças, tais como as de classe social. Utilizamos termos
específicos de estigma como aleijado, bastardo, retardado, em
nosso discurso diário como fonte de metáfora e representação,
de maneira característica, sem pensar no seu significado original.
(GOFFMAN, 1978, p. 8)

Sobre a população de rua recaem diversos estigmas. A perspectiva do
vagabundo está relacionada com as ações desviantes ao trabalho, o que se
expressa por meio de julgamentos morais colocando essas pessoas, como
improdutivas, inúteis, preguiçosas e vadias. Na condição do louco é jogada
a população de rua através do discurso biomédico, que a caracteriza como
“doente mental”, anormal e que coloca a mendicância como um produto de
“distúrbios da personalidade”. São tidos como sujos, tanto quanto as ruas
onde se dão as suas existências. A pecha do perigoso incide sobre essas
pessoas pelo caminho do discurso jurídico e criminológico que relaciona a
mendicância ao crime; ainda que essa lei não mais exista no Código Penal
Brasileiro, seu conteúdo ainda permeia o imaginário social, reiterando o
estigma. Como coitado dá lugar a práticas religiosas, nas quais o morador
de rua é alvo de piedade. (NOGUEIRA, 2008)
A estigmatização e seus efeitos, tais como a discriminação, segregação,
marginalização e exclusão, produzem reações na população dita “normal”,
tais como indiferença, aversão, medo, desrespeito, hostilidade, pressão para
dispersão ou recolhimento pelos órgãos públicos, como também, tolerância,
solidariedade e ajuda eventual e continua. (ESCOREL, 1999) A indiferença
e o preconceito, conforme afirma Luiz Batista Soares (2009), produzem
invisibilidade. Sobre a invisibilidade, Soares (2009, p. 331) diz:

comensalidades-em-transito-MIOLO.indb 258

14/10/2020 11:47

CARIDADE PARA OS MERECEDORES E SALVAÇÃO PARA OS DOADORES

259

[...] a identidade só existe no espelho, e esse espelho é o olhar
do outro, é o reconhecimento dos outros. É a generosidade do
olhar do outro que nos devolve a nossa própria imagem ungida
de valor [...] Nada somos e não valemos nada se não contarmos
com o olhar alheio acolhedor, se não formos vistos, se o olhar do
outro não nos recolher e salvar da invisibilidade – invisibilidade
que nos anula e que é sinônimo, portanto, de solidão e incomunicabilidade, falta de sentido e valor.

Esta é outra marca importante da população em situação de rua. “Como
não escolhem e não fazem as regras do mundo em que vivem” (ESCOREL,
1999, p. 236), não são tidos como “indivíduos” ou, quando reconhecidos
como tal, são considerados “deslocados” e “fora do lugar”; isso corrobora
com a ideia de Goffman (1978) de que o estigmatizado não se sente – ou
não é visto como – completamente humanos.
Cabe ainda registrar que entre os principais atos desviantes produtores
de estigmas atribuídos à população em situação de rua estão a privatização
do espaço público e o uso de modalidades de sobrevivência que destoam em
relação ao mundo do trabalho. A sobrevivência cotidiana dos moradores de
rua é realizada em público o que, consoante Escorel (1999), transgride os
princípios básicos de organização social que distinguem as esferas e atividades públicas daquelas que são colocadas na ordem do privado; em outras
palavras, o que é próprio da rua e próprio da intimidade da casa. O que, de
um modo geral, a sociedade entende como ação privada que não pode ser
realizada em espaço público, os moradores de rua entendem como satisfação das necessidades vitais. DaMatta (1997) coloca que a oposição casa/
rua3 é dinâmica e relativa. O ocupar a rua como espaço de moradia implica
uma subversão de tal ordem que a ocupação define o ocupante. Ou seja,
a rua é local de indesejável individualização, de luta e de malandragem e
os que vivem ali são tidos como desviantes, marginais, meliantes. Ao realizar em público ações que seriam do âmbito do privado, o morador de rua

3 DaMatta (1997) utiliza em seus estudos casa erua como categorias sociológicas. A casa tal qual ele define, “é um espaço de calma, repouso, recuperação e hospitalidade, enfim, tudo aquilo que define a ideia
de ‘amor’, ‘carinho’, ‘calor’humano”. (DAMATTA, 1997, p. 57) Na casa o código fundamenta-se nas relações
pessoais estabelecidas por laços familiares. Já a rua é um espaço definido como inverso, ou seja, como
algo movimentado, propício a desgraças, semidesconhecido e semicontrolado, povoado pelo perigo.
(DAMATTA, 1997)
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passa a ser marcado, identificado pelas características próprias da rua, tais
como sujeira e periculosidade. Em relação ao trabalho, não se pode dizer
de regularidade e continuidade, o que não permite o atendimento de suas
necessidades no âmbito privado.
Em suma, a exclusão social e os estigmas atribuídos à população de rua
em função de sua trajetória de vida são processos interligados. Ambos dificultam ou negam o acesso desses aos direitos mais básicos como moradia,
saúde, educação, alimentação, etc.; e também pautam as ações direcionadas
a esse grupo social, seja para construção de políticas públicas específicas,
seja no que concerne às violações de direitos humanos vivenciadas diariamente. Em outras palavras, exclusão social, tanto quanto estigmas, atribuídos às pessoas que vivem parte de suas trajetórias de vida nas ruas são
importantes motivadores das ações direcionadas a essa parcela da sociedade.

CARIDADE PARA OS MERECEDORES E SALVAÇÃO
PARA QUEM DOA COMIDA
A busca por comida é um dos eixos centrais através dos quais a rotina na
rua se constrói, estimulando os trajetos e deslocamentos dessas pessoas
pela cidade e suas potenciais relações. (ESCOREL, 1999; FRANGELLA,
2004) Uma das formas mais comuns de acesso à alimentação se dá pelo
que Escorel intitula de redes de sobrevivência que são compostas, em sua
maioria, por entidades privadas religiosas que distribuem comida, roupas,
prestam auxílio para retirada de documentos, para obtenção de assistência
médica, etc. Essas redes são “parte crucial da ‘mágica’ da sobrevivência dos
moradores de rua”. (ESCOREL, 1999, p. 229)
Reiterando os termos simbólicos em que as doações acontecem, a piedade
apresenta-se como um dos principais motivadores para a ação de distribuição de comida nessas redes de sobrevivência, marcadamente, como majoritárias, entre as entidades religiosas. Tomemos a piedade como a capacidade
de se ter compaixão pelo sofrimento alheio. (KARDEC, 2013) A partir deste
sentimento é possível exercitar um dos principais preceitos do Cristianismo: o
amor ao próximo, ou seja, fazer ao outro “[...] todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fizessem”. (KARDEC, 2013, p. 379)
Tal como colocado, esse sentimento de piedade vem acompanhado
de outro compromisso e dever cristão, a caridade; esta que, a partir de
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concepção cristã-ocidental, tem lugar como um conjunto de ações fundadas em valores como altruísmo e bondade, que objetivam dar aquilo que
o outro necessita, seja de forma material, com as práticas de beneficência,
isto é, práticas de distribuição de recursos materiais, seja de forma moral.
(NEVES, 1999)
É interessante notar que o sentido de piedade e de caridade mudam a
partir do entendimento de cada religião acerca de quem é o igual, o irmão, o
merecedor de sua ajuda. Por exemplo, o advento do capitalismo e as transformações nos grandes centros urbanos decorrentes da Revolução Industrial e
Agrícola acarretaram aumento significativo do número de pessoas empobrecidas, o que tornou a pobreza – e nessa condição, as pessoas em situação de
rua – um problema social. A partir daí, as igrejas investem mais na criação
de critérios que definiriam os deveres dos fieis frente à pobreza. Chama-se
de caridade discriminatória ou seletiva essa interpretação cristã da caridade
que a relaciona com o merecimento. (CASTEL, 1998; VISCARDI, 2011)
Nos discursos e práticas dessas instituições religiosas que distribuem
comida e prestam outras assistências aos que vivem nas ruas, a questão da
caridade discriminatória ou seletiva está presente. Os moradores de rua
que frequentam instituições filantrópicas e de assistência social estatal, para
sobreviver cotidianamente na rua, devem provar que merecem essa atenção,
demonstrando sua passividade e não periculosidade. Segundo Neves (1999),
o morador de rua precisa vestir a roupa de “bom pobre”, para que seja merecedor daquela ação. Os próprios moradores de rua sabem o que precisam
fazer e dominam as condutas “aceitas” por aqueles que doam os alimentos.
E valem-se disso para percorrer determinados círculos de relação social.
Ainda nos espaços caritativos de doação de alimentos, a pessoa em situação de rua precisa seguir determinadas regras para conseguir a comida
pretendida. O interesse em “civilizar” os moradores de rua surge nas regras
para o merecimento da caridade produzida pela caridade seletiva, pela
construção de regras de sociabilidade dentro do espaço de doações e pelas
pregações e sermões feitos dentro de determinados preceitos religiosos.
As ações de distribuição de comida, seja na rua, seja nas instituições,
muitas das vezes são acompanhadas por pregações religiosas, cujos temas,
segundo Frangella (2004), são similares nos diferentes grupos. Em sua maioria, são baseados na perspectiva cristã ocidental; são poucos os grupos que
seguem outras perspectivas religiosas e que fazem esse tipo de trabalho
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com a população em situação de rua. Mas, mesmo que o grupo não siga os
preceitos cristãos, o entendimento das falas que acompanham o trabalho é
similar, correspondendo a “[...] um convite ao exorcismo e, consequentemente, à mudança de vida”. (FRANGELLA, 2004, p. 229)
A comida aqui assume o papel de mote para a evangelização, esta que
não aparece somente nas pregações, estando presente também nos atos
sacros e ritos que envolvem tanto o preparo como o processo de distribuição da comida para os que vivem nas ruas. Segundo Silva e demais autores
(2011), a eficácia da evangelização daqueles que vão aos serviços religiosos – seja nas instituições, seja na própria rua – é medida, não apenas pela
efetiva conversão do morador de rua em determinada religião, mas também
pelo próprio ato de evangelizar o outro e pelo efeito que isso produz: a
garantia da sensação de dever cristão cumprido. Todos esses atos de caridade têm como objeto prioritário o merecedor que recebe a comida naquele
momento; mas, também, têm como objetivo a salvação eterna daquele que
faz a doação.

ALIMENTAÇÃO E A CONSTRUÇÃO DE CORPOS DÓCEIS
Jogos de força estão presentes no campo da Alimentação e Nutrição quando
está em questão a comida distribuída para a população em situação de
rua. Nesse microcosmo estão imersos os agentes sociais e as instituições
produtoras, reprodutoras e transmissoras de saberes, práticas e modos de
ser conformando uma rede, um conjunto de relações objetivas entre posições definidas a partir das diferentes posições ocupadas pelos atores num
determinado arranjo na estrutura da distribuição das diferentes espécies
de poder ou de capital. No campo religioso, diferentes lógicas regulam a
atividade humana, produzindo os sentidos das ações humanas e os sujeitos,
subjetividade. Diversos grupos religiosos que estabelecem relações entre si
e com os demais, seguem produzindo, transmitindo e reforçando modos de
sentir, agir e pensar que repercutem em cada indivíduo em particular e na
própria comunidade. Modos de ser, agir e pensar, assimilados e repetidos
através do habitus, ou seja, um sistema de disposições duradouras adquiridas pelo indivíduo durante o processo de socialização.
Nesse jogo, a comida distribuída pelas instituições religiosas corresponde a um importante capital simbólico. Ela assume um caráter divino,
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que se manifesta nos atos sacros e ritos religiosos que envolvem o processo
de preparo, cocção e distribuição da mesma. Aí, a comida atende não só
ao corpo físico, como também à alma, servindo como remédio para as
dores da existência e ponto de apoio para aqueles que vivem em situação
de rua. A título de ilustração: o Movimento de Amor ao Próximo (AOS
OBREIROS..., 2018), em carta destinada aos obreiros das quentinhas, publicada em sua página na internet, coloca que junto à fome, aquela quentinha
leva esperança aos “desditosos irmãos” (sic).
Ao realizar em público ações que, segundo as normas hegemônicas,
seriam do âmbito privado, a população em situação de rua assume os status
do local que ocupa. Se a rua é local da sujeira, da luta, da malandragem,
os que ali vivem são tidos como sujos, perigosos, vagabundos, malandros.
A população de rua funciona numa lógica diferente das referências culturais hegemônicas e, nesse sentido, as práticas de distribuição de comida
a esse grupo social orientam-se pela expectativa de retorno e adequação
desse grupo aos padrões sociais dominantes. Isso já está internalizado pelos
moradores de rua, visto que, como observa Neves (1999), para conseguir
a comida eles precisam demonstrar sua docilidade e não periculosidade.
Para chamar a atenção dos doadores é necessário lançar mão de inúmeros
recursos, comprovando, assim, que são merecedores daquela ajuda. Os moradores de rua dominam as condutas “aceitas” e valem-se disso para percorrer determinados círculos de doação de comida.
As práticas de distribuição de comida são ritualizadas e cheias de regras,
assumindo um importante papel civilizatório desta população. As lógicas
presentes no campo religioso são normatizadoras e esquadrinham as subjetividades desse grupo social, induzindo a produção de um sujeito de desejo
assujeitado aos interesses dominantes. No jogo de forças, essa relação é
ainda mais perversa, pois gera e mantém uma espécie de dependência da
população em situação de rua a esses serviços visto que a comida ali oferecida é, em sua maioria, a única refeição que aquele indivíduo fez no dia.
Nessas ações, o discurso religioso da piedade e da caridade modela o
estigma do coitado e a ação de distribuição de comida pode ser entendida
como estruturada e estruturante de uma não valorização da autonomia da
população em situação de rua. Essas práticas, em certa medida, tornam os
corpos da população em situação de rua dóceis, um pouco mais disciplinados,
encaixando-os em subjetividades predeterminadas, assujeitadas, adequadas
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às lógicas vigentes. Essas instituições, geralmente, não questionam as causas
da desigualdade social e da exclusão que levam as pessoas para a rua, elas
atuam apenas no sentido de mitigar as consequências e ocupar espaço no
jogo político e social.
Sempre há lugar para as contingências; parece-nos, contudo, que o
espaço para singularidades é bastante reduzido nessas condições em que
praticamente não é possível escolher o que comer, nem o quanto comer ou
onde comer e menos ainda quando comer. Tudo é previamente definido pelo
doador, ficando as pessoas submetidas às condições e normas das instituições. Ainda assim, a comida é um importante catalisador de vínculos, solidariedade e agregação da população em situação de rua. (ESCOREL, 1999;
FRANGELLA, 2004) Isso nos leva à reflexão de que o ato de distribuir a
comida, apesar de imbricado ao estigma do coitado, torna-se uma importante ferramenta no combate às violências que a indiferença e a invisibilidade produzem.
Mas não podemos esquecer que a mesma comida que alimenta os corpos
biológicos e sociais das pessoas que vivem em situação de rua, alimenta
também os corpos institucionais dos grupos que promovem a doação, além
de alimentar a alma, o corpo simbólico dos sujeitos que realizam a ação. Na
mesma quentinha que é distribuída na rua cabem os nutrientes, os códigos
sociais, os valores morais e a salvação espiritual. Cabe muita coisa numa
simples quentinha de alumínio.
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SAUDÁVEL NA EDUCAÇÃO BÁSICA
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DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR?1
VANESSA NASCIMENTO MOREIRA
MARIA CLÁUDIA DA VEIGA SOARES CARVALHO
ELIANE PORTES VARGAS
FLÁVIA MILAGRES CAMPOS

INTRODUÇÃO
Alimentação sempre foi um tema incluído de algum modo nos currículos
das escolas em geral. Os conteúdos sobre alimentação alinham-se às disciplinas de ciências (MOREIRA, 2018) e obedecem a categorias classificatórias que, embora pareçam naturais, são construtos sociais resultantes de
acordos sociais entre os agentes e o jogo simbólico presente no campo da
educação. Neste capítulo, debatemos os discursos que permeiam a temática
alimentação a partir de um livro didático de ciências do 7° ano do ensino

1

Texto derivado da dissertação de mestrado intitulada Discursos sobre alimentação e o ensino de ciências
no contexto da educação básica em um colégio de aplicação do Rio de Janeiro, concluída no Programa de
Pós-Graduação em Nutrição do Instituto Josué de Castro de Nutrição, da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ).
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fundamental. Para isto, foi considerada a observação participante em atividades de apoio da disciplina de ciências, com alunos do 6° e 7º ano e outros
espaços do cotidiano escolar. Foi problematizada uma naturalização do tema
alimentação ligado à disciplina de ciências.
O livro didático, ainda que seu uso seja efetivado ou não no cotidiano,
foi considerado um potente instrumento para promover a reflexão e estimular a capacidade investigativa do aluno para que este, conforme defende
Vasconcellos (1993), assuma a condição de agente na construção de seu
conhecimento. Na qualidade de recurso didático, ele é expressão dos acordos sobre a construção de proposta que se dispõe a aplicar métodos científicos, estimulando a análise de fenômenos, o teste de hipóteses e a formulação de conclusões, que por fim, visam seguir o processo de formação
dos cidadãos de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).
(BRASIL, 1997)
Assim, partimos do pressuposto que a ruptura epistemológica das ciências ditas naturais como a biologia deve ser considerada fruto de convenções e que teve um alto custo, sufocando uma pluralidade epistêmica de
temas como a alimentação em uma só disciplina, de ciências. O maior
desafio enfrentado na análise documental empreendida esteve em relacionar a prática pedagógica proposta pelo livro didático às possibilidades do
contexto escolar, o que justificou a inclusão de observação participante
no período de um semestre em atividade de uma disciplina de ciências do
segundo segmento do ensino fundamental, neste desenho de estudo. Nas
práticas da disciplina foram desenvolvidas atividades na, então em construção, horta escolar, pois os professores e pesquisadores entenderam que o
corpo/conteúdo do livro didático se alimenta de modo diferente do corpo/
sujeito que experimenta a temática alimentação, por meio de práticas que
têm como ambiente de possibilidades, a horta.
A delimitação do corpus discursivo analisado inscreve-se em um contexto
político em que o Ministério da Educação é um dos agentes de uma série de
ações promotoras de práticas saudáveis de vida e de Educação Alimentar
e Nutricional (EAN). A escola opera como um espaço com potencial para
promover saúde e qualidade de vida, influenciando na formação de hábitos
alimentares e no desenvolvimento de habilidades para cuidar da saúde e
prevenir riscos. Um espaço que permite congregar diferentes atores sociais,
desde estudantes e educadores, até suas famílias, profissionais de saúde,
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manipuladores de alimentos, agricultores familiares, vendedores de alimentos e guloseimas da região, enfim, uma gama de agentes sociais articulados
em um território legitimado para o debate. (BRASIL, 2015b) Isto corrobora
com a participação e influência, direta e indiretamente, de diversos atores
sociais nas atividades desenvolvidas nesta escola.
Através da Lei n° 11.947, a educação alimentar e nutricional deve ser
incluída no processo de ensino e aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando assuntos relacionados à alimentação e nutrição e
o desenvolvimento de práticas de alimentação saudável, na perspectiva da
Segurança Alimentar e Nutricional. (BRASIL, 2009) Para isto, documentos norteadores, como o Marco de Referência em Educação Alimentar e
Nutricional (Marco de EAN) (BRASIL, 2012), orientam ações de educação alimentar de modo contínuo, permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional. Um recurso pedagógico que vem sendo amplamente utilizado para trabalhar essas questões de EAN de forma integrada
é a horta escolar, que permite inúmeras possibilidades didáticas, podendo
fazer interface, por exemplo, com outras questões climáticas e ambientais.
(COELHO; BÓGUS, 2016)
A EAN vem sendo pauta de interesse do governo no desenvolvimento e
cumprimento de políticas públicas, com inserção em programas de promoção de saúde, o que vai ao encontro das necessidades da população. A
Promoção de Alimentação Adequada e Saudável (PAAS) é uma das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), e entende-se
por estratégias direcionadas a indivíduos e coletividades que promovam a
realização de práticas alimentares adequadas às características fisiológicas
e socioculturais. Além disto, deve-se incentivar o uso do meio ambiente de
maneira sustentável. (BRASIL, 2013) A PAAS destaca também o fato de
o alimento ter funções que vão além do aspecto nutricional, que são ricos
de significados culturais, comportamentais e afetivos. O alimento deve ser
visto não só como um substrato para o organismo, mas também como um
objeto carregado de valores simbólicos, o que viabiliza estratégias pedagógicas interdisciplinares, as quais, entre outras contribuições, ampliam as
alternativas de comensalidade em diferentes contextos de cenas contemporâneas, além dos espaços escolares.
Nosso intuito nesse capítulo foi o de compreender os discursos envolvendo alimentação que analisamos em práticas no território social de um
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Colégio de Aplicação, assim como em dispositivos educativos específicos,
como horta escolar e livro didático, circunscritos arbitrariamente a uma
categoria disciplinar de ciências. Para estarmos sensíveis às disposições
presentes nas diversas perspectivas discursivas, ancoramo-nos em teorias
sociais da Sociologia e da Antropologia que as situam em um jogo simbólico
em que cada agente social é dotado de experiências socioculturais específicas que determinam um conjunto de disposições duradouras em habitus.
(BOURDIEU, 2013) Esses múltiplos olhares auxiliaram na compreensão de
dissonâncias nos discursos, assim como em possibilidades dessas disposições para uma “alimentação saudável” operarem como alternativas educativas no ambiente escolar desta instituição.

O UNIVERSO DO ESTUDO E SEU CAMPO
A pesquisa de campo focalizou a tríade ensino, pesquisa e extensão e por
esta razão foi preciso dimensionar a proposta dos Colégios de Aplicação
no Brasil e como eles se diferenciam das demais instituições de ensino.
Sua gênese está relacionada ao Decreto-Lei Federal n° 9.053/12 de março
de 1946 que determinou a obrigatoriedade de todas as Faculdades de Filosofia
manterem Ginásios de Aplicação destinados à prática docente dos alunos dos
cursos de Didática. São, originalmente, os objetivos desses Ginásios: prover
os recursos com a finalidade de proporcionar a prática de didática apropriada
ao ensino; instituir uma casa de ensino modelar para estímulo e emulação
de outras do mesmo grau; abrir um campo de estágio evolutivo sob a égide
da Faculdade de Filosofia. Sua concepção apoia-se nos seguintes pilares: se
constituírem em campo de estágio obrigatório para os licenciandos e o de
oportunizarem a experimentação de novas práticas pedagógicas.
O Projeto Político Pedagógico do Colégio de Aplicação da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (CAp UFRJ), onde desenvolvemos o trabalho
de campo, informa que o colégio é um órgão suplementar do Centro de
Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) e a unidade de Ensino Fundamental
e Médio da UFRJ. Sua função acadêmica e institucional apoia-se nos preceitos de ensino, da pesquisa e da extensão. Ademais, vem contribuindo para
a formação inicial e continuada de professores a partir do trabalho pedagógico dos alunos de graduação da UFRJ e de instituições federais conveniadas e atuação em conjunto com a Faculdade de Educação.
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A porta de entrada do campo de pesquisa foi o projeto de extensão de
educação alimentar e nutricional no Colégio de Aplicação da UFRJ, localizado na Lagoa Rodrigues de Freitas, um dos principais pontos turísticos
da cidade do Rio de Janeiro, e escolhido a partir dos seguintes critérios:
utilizar livros do Programa Nacional do Livro Didático brasileiro (PNLD);
atuar em práticas de horta escolar e desenvolver atividades interdisciplinares. Trata-se de uma instituição de ensino com aproximadamente 70 anos
de existência, que tem em seu escopo o fortalecimento da tríade ensino,
pesquisa e extensão.
Em termos de filosofia de ensino, o Colégio de Aplicação da UFRJ
consolidou seu espaço no cenário educacional do estado do Rio de Janeiro
como uma instituição comprometida com a formação crítica de seus alunos,
no sentido de que sejam capazes de assumir seu papel na sociedade em
que estão inseridos. A defesa dos princípios de autonomia pedagógica e
da permanente experimentação de metodologias e estratégias de ensino
constituem a identidade do Colégio de Aplicação, que tem como premissa
se constituir em espaço preferencial no âmbito da Universidade para a
formação dos alunos dos cursos de Licenciatura. Destacamos desde já,
a participação desses no planejamento e desenvolvimento de atividades
de EAN, educação ambiental e horta escolar durante o desenvolvimento
do nosso estudo.
Desde os anos 2000, o Ensino Fundamental foi ampliado para nove anos
com a abertura da classe de alfabetização. Aproximadamente 760 alunos
do 1º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio e cerca de 400 alunos
de diversas licenciaturas foram atendidos.
Os alunos ingressam no CAp UFRJ, anualmente, por meio de sorteio
público nas séries do ensino fundamental e no primeiro ano do ensino
médio incluindo neste último o processo de nivelamento, o que garante
uma heterogeneidade do corpo discente em termos de camadas sociais e
pertencimento cultural a grupos sociais e comunidades.
Nas últimas três décadas, o CAp UFRJ agregou ao seu projeto político-pedagógico projetos de pesquisa e extensão com a participação de bolsistas de Iniciação Científica, de Extensão e de Iniciação Artística e Cultural
sob a orientação dos docentes, o que tem atraído pesquisadores externos
para o desenvolvimento de suas pesquisas na área de educação.
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PROCEDIMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS
DA PESQUISA
A pesquisa conjugou diferentes estratégias metodológicas apresentadas
aqui separadas, mas não realizadas de modo estanque: a) caracterização
do universo do estudo; b) descrição do campo da pesquisa; c) análise dos
discursos sobre a alimentação, por meio da análise documental proposta
por Cellard (2012) – capítulos do livro didático de ciências e documentos
norteadores do campo da alimentação e nutrição – entrevistas informais
e observação participante (FOOTE-WHYTE, 1980) no espaço escolar. Os
informantes-chaves foram professores de ciências do segundo segmento do
Ensino Fundamental. O procedimento de observação não esteve restrito às
reuniões de planejamento nem às práticas educativas interdisciplinares de
apoio às aulas no ensino de ciências, alcançando diversos setores da vivência do cotidiano escolar tais como: reuniões, mutirões para cuidados com
horta e alameda frutífera do pátio da escola, palestras e evento comemorativo do dia da alimentação. Um diário de campo foi utilizado para registro
dos dados do trabalho de campo. O desenvolvimento do estudo correspondeu ao período entre setembro de 2016 a agosto de 2017.2
Os eixos de análise correspondem aos núcleos de sentido identificados nos discursos sobre alimentação presentes no livro didático bem como
em práticas de EAN: higiene e alimentação; processo saúde-doença; hábitos alimentares; produção de alimentos; nutrientes; corresponsabilidade e
cooperação, e discursos em reprodução.

ANÁLISE DOCUMENTAL E OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE
Considerando que este estudo se baseia nas Ciências Sociais e Humanas, a
análise documental se mostra um procedimento metodológico pertinente,
pois nesta linha de pesquisa as fontes escritas são amplamente utilizadas
como base de investigação neste campo. A análise de documentos permite
a construção de conhecimento a partir da compreensão dos fenômenos já
existentes e como estes vêm se desenvolvendo. A importância do uso de

2 Quanto aos procedimentos éticos, o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do
Hospital Clementino Fraga Filho, Faculdade de Medicina da UFRJ, número CAAE: 814653.17.0.0000.5257.
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documentos em pesquisas sobre educação e alimentação é reconhecida,
porém, por ser um método exploratório, os problemas que surgem a partir
da análise documental devem ser explorados através de outros métodos,
de acordo com o questionamento do estudo. Como estamos analisando o
discurso sobre alimentação no contexto do Ensino Fundamental, acreditamos que, como estratégia de campo, a observação participante auxilia
a entender, na prática, este processo. De acordo com o nosso objeto de
pesquisa, não tivemos a pretensão de destacar a análise documental como
protagonista do nosso estudo, mas como um recurso metodológico utilizado
de modo conjugado a outros na busca por investigar de modo mais amplo
a temática alimentação nos processos educativos do campo escolar atrelados ao ensino de ciências.
Contextualizando o universo do livro didático de ciências, nos debruçamos nas diretrizes e parâmetros curriculares no que diz respeito a temas
transversais relacionados à saúde e, por consequência, alimentação, fazendo
um contraponto com o Programa de Saúde na Escola (PSE), o Marco de
EAN e o Guia Alimentar para a População Brasileira (GAPB), o que nos dá
subsídio para entender correlações dos discursos sobre alimentação presentes na escola. Dentre os documentos curriculares podemos citar: Parâmetros
Curriculares Nacionais, Diretrizes Curriculares, Programa Nacional do Livro
Didático, planos de aula, entre outros. Assim, é possível observar se há
articulação entre os saberes de educação e alimentação presentes no livro
didático e a prática escolar, bem como, as congruências e dissonâncias de
ambos os discursos.
Os documentos norteadores de práticas de EAN selecionados foram:
PSE, o Marco de EAN e GAPB. As seguintes etapas compõem a análise
destes documentos: breve apresentação; elaboração de quadro com as diretrizes e princípios; discussão dos pontos de convergência e definição das
principais categorias. O livro didático selecionado para análise documental
intitula-se “Projeto Apoema Ciências 7” (versão “Manual do Professor”, 448
páginas, 23 capítulos, 2015) e utilizado no ano letivo de 2016. (PEREIRA,
A. M. et al., 2015)
Os seguintes critérios nortearam a seleção do livro didático: ter sido
selecionado e disponibilizado pelo colégio a partir do Catálogo Nacional
do Livro Didático; compor o ensino de ciências e possuir conteúdos explorados nas aulas de apoio; se dirigir aos anos finais do Ensino Fundamental
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(6° ao 9°ano); ter sido aprovado pelo Programa Nacional do Livro Didático
no ano da pesquisa. Fragmentos do livro de ciências do 7° ano foram analisados a partir da observação das reuniões de planejamento e das atividades
práticas voltadas majoritariamente para o conteúdo do 7° ano e práticas
realizadas na aula de apoio.
A partir das informações geradas na análise preliminar, proposta por
Cellard (2012), foram criadas categorias de análise que nortearam a análise
relacional entre o plano de aula, o livro didático e as práticas, atrelados aos
referenciais teóricos. É importante destacar que não tivemos a pretensão
de avaliar se o conteúdo sobre alimentação e nutrição presente no livro
está “correto” ou “errado”, mas analisar o discurso no próprio tecido documental, unidades, relações e a sua apresentação. Isto é, aproximamo-nos de
um referencial de linha francesa sobre o conceito de discurso, em que este
é efeito de sentidos compartilhados entre cotextos e o contexto imediato,
não existindo “[...] totalmente sem condicionantes lingüísticos ou determinações históricas, nem a língua totalmente fechada em si mesma, sem falhas
ou equívocos”. (ORLANDI, 2012, p. 22)
Na análise desenvolvida, os dados obtidos são compostos pelo corpus
da pesquisa, pelas referências bibliográficas e pelo modelo teórico que
os sustentam. Assim, como cotextos da análise foram considerados os
Parâmetros Curriculares Nacionais, no que tange aos temas transversais
de saúde e estudo que problematiza a temática educação alimentar no livro
didático (GREENWOOD; FONSECA, 2016) e a proposta do próprio PNLD
Ciências. Com base no proposto por De Cicco (2012), vamos considerar no
instrumento de coleta as seguintes categorias: a) localização do tema (capítulos), estrutura e formatação (seções e especialistas), conteúdo (como este
foi elaborado, sob qual perspectiva), linguagem (call to action, para quem
é direcionado, e se faz menção a políticas públicas) e características das
ilustrações; b) análise global do livro didático que identificou temas principais associados a quais conteúdos de ciências; c) síntese das observações
encontradas no livro didático com o previsto nos PCN; e d) discussão com
referencial teórico, PCN e exemplos dos livros.
A observação prévia das práticas de Educação Alimentar direcionadas para o Ensino Fundamental foi um importante recurso metodológico
no reconhecimento do campo e aproximação dos diversos atores sociais.
As primeiras observações foram realizadas no período de setembro de 2016
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e contribuíram para um “quebra-gelo” entre pesquisadores e atores do
campo de pesquisa. Foram realizadas, por um lado, reuniões semanais com
docentes – Educação Básica e Ensino Superior –, discentes de Nutrição,
grupo de educação ambiental, licenciandos/estagiários de biologia e nutricionistas do Sistema de Alimentação da UFRJ e, por outro, atividades interdisciplinares – dois blocos de quatro encontros semanais de 1h 40min –nas
aulas de apoio no Clube de Ciências para alunos convidados pelas professoras de ciências, do 6° e 7° ano do Ensino Fundamental. Foram abordadas as temáticas: saúde, alimentação, cultura, educação ambiental, consumo
consciente e o conteúdo programático de ciências utilizando recursos midiáticos, horta e oficinas culinárias. Ressaltamos que o intuito desta etapa foi
analisar como a abordagem de alimentação articula-se ao ensino de ciências
para os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental.
A prática dialogada exercida com diferentes agentes sociais, dentro
e fora da equipe, permitiu apontar a relevância da inserção da educação
alimentar como temática de saúde transversal. Além de alguns desdobramentos: a) significativa troca de saberes e novas parcerias; b) integração universidade-escola; c) construção de uma singela alameda frutífera
no campus da escola com o envolvimento de alunos por meio de doações
do grêmio estudantil e da Associação dos Pais, Alunos e Amigos do CAp
UFRJ (APACAp) – os debates envolvendo a escolha das árvores frutíferas
estiveram articulados à iniciativa da horta do clube de ciências; d) construção de um dia da alimentação na escola, nomeado de “Festa Crioula – o
nativo nascendo e crescendo na cultura local”, organização legitimada pela
direção, com apoio da Associação de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro
(ANERJ) e Sistema de Alimentação da UFRJ (SIA-UFRJ); e e) convites
às nutricionistas-pesquisadoras para realizarem atividades em sala de aula
de ciências do 8° ano. Esses frutos ratificam que um diálogo fluido desde
a apresentação da pesquisa durante a entrada do campo, até a realização
das culminantes atividades propostas permitiram o surgimento e ampliação de possibilidades na prática de Educação Alimentar no âmbito escolar.
Destacando também que encontramos diante de nós, um campo disposto e
inclinado a fortalecer a temática alimentação no cotidiano escolar.
Os parâmetros sobre os quais nós nos apoiamos para a realização da
observação, tendo por base as Ciências Sociais, valorizam os discursos dos
sujeitos, bem como, o processo reflexivo resultante da interação no campo
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entre os agentes sociais e o pesquisador. É importante que o analista esteja
ciente da interferência que ele gera no campo e as formas de minimizá-la
ou ao menos, considerá-la como parte da análise crítica. (CICCO, 2012) No
nosso caso, a interferência gerada pela presença do pesquisador é necessária e benéfica para a construção dos resultados desta pesquisa, uma vez
que possibilita entender a dinâmica da comunidade escolar, seu habitus,
como as práticas se estruturam e como o discurso é formado. Algo que com
apenas a observação ou entrevista não seria possível. O informante-chave,
na relação intersubjetiva que se estabelece entre o pesquisador e os agentes sociais da pesquisa, é aquele que facilita e proporciona ao pesquisador
informações e(ou) condições especiais para o desenvolvimento das suas
observações. (FERNANDES, 2015) O diário de campo se apresenta nessa
direção como uma das principais ferramentas do analista durante a observação participante, no qual ele pode tecer anotações das suas impressões e
do que ocorre durante a interação com o campo. Esse pode ser associado ao
uso de tecnologias, como gravadores e registros em foto. O diário de campo
pode compreender a seleção do local de reunião ou atividade, acesso aos
dados, os participantes presentes, a produção e análise dos dados mediados
pela construção de um roteiro.
Nossa observação no contexto desse colégio incluiu o espaço físico, pois
ele reflete as mãos e modos de pensar desta comunidade escolar. Essa escola
possui uma estrutura similar a outras instituições de ensino, mas também
particularidades. Quanto às instalações físicas, a escola tem dois andares
destinados majoritariamente à sala de aulas no segundo andar. O térreo é
também composto por salas, auditório, quadra poliesportiva e laboratórios.
O local é agradável e propício ao ensino e ao convívio e manifestações
culturais a exemplo da parte externa de um muro onde intervenções artísticas de grafite profissional foram observadas. O prédio é antigo e grafites
modernos atualizam este passado apontando uma sensibilidade para as artes
presente na escola. No interior do prédio também são encontradas intervenções artísticas fruto de trabalho coletivo e didático entre discentes e
docentes de um ponto de vista crítico da realidade. A influência midiática
exemplifica um tipo de conteúdo que expressa uma relação dinâmica criada
pelo conjunto de seus integrantes, recursos e trajetórias particulares. Outra
intervenção como as inscrições das assinaturas dos alunos do último ano
do ensino médio registram a relação positiva de pertencimento à escola.
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Quanto ao espaço aberto, há área verde composta de árvores e um singelo
e charmoso jardim vertical.
Há duas cantinas, localizadas uma exatamente em frente da outra,
sendo uma pública e outra privada. A primeira distribui gratuitamente
pequenas refeições (lanches rápidos) por meio do Sistema de Alimentação
da UFRJ. A segunda é um tipo presente tradicionalmente em colégios da
Educação Básica no Brasil com oferta de refeições e alimentos industrializados. Observou-se nas atividades de Educação Alimentar e Nutricional,
realizadas na escola, disponibilidade dos funcionários de ambas as cantinas em relação à temática da alimentação, demonstrando predisposição
em “melhorar” a qualidade dos itens fornecidos na privada, por exemplo.
Enquanto na pública, as cantineiras se mostraram abertas a participar
na organização dos itens para atividades culinárias enquanto compartilhavam suas experiências familiares com o cultivo de temperos e seu
uso cotidiano.
Conforme a observação transcorria vimos que conjugar a entrevista
informal à observação participante seria um bom caminho para o delineamento da pesquisa, uma vez que poderia esclarecer pontos que permaneceram obscuros. Isto porque, apesar da integração e familiarização do
pesquisador no campo, algumas informações não se apresentariam por meio
da observação. A nossa proposta de entrevista, porém, não se constitui em
elaboração de um roteiro/questionário ou qualquer estruturação, mas sim
de perguntas que emergiram no contexto da observação no decorrer das
práticas observadas e relacionadas a temas que não ficaram totalmente esclarecidos. Dessa forma, procedemos por meio destas perguntas informais na
etapa final do processo de observação participante realizando anotações
durante ou imediatamente após tê-las concluído. Assim como Foote-Whyte
(1980), em sua pesquisa no distrito North End em Boston (chamado pelo
autor de “Cornerville”), percebeu que a riqueza de sua pesquisa etnográfica
se constituía na observação participante, nós experimentamos, tendo em
vista a teoria vivida (PEIRANO, 2014), o potencial deste recurso valioso na
produção de reflexões sobre o objeto de estudo. Essa forneceria, em algumas circunstâncias, muito mais respostas sem ser necessário realizar algumas perguntas diretas aos nossos informantes ainda que estes autores não
as abandonem por completo, por entenderem o poder complementar que
elas fornecem para a pesquisa, quando feitas no momento certo.
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PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DE DOCUMENTOS
OFICIAIS PARA AÇÕES DE EAN
Consideramos como documentos norteadores, nesta pesquisa, um conjunto
de programas e guias que tem como um dos objetivos, orientar os profissionais de saúde que atuam na escola. O PSE foi selecionado, pois é o documento que trata da intersetorialidade entre saúde e educação. O Marco
de EAN, por sua vez, representa o documento que norteia as práticas de
promoção de alimentação adequada do nutricionista e demais profissionais
de saúde. O GAPB torna-se importante, pois sua proposta é de ser a política pública em linguagem acessível para toda a população e é utilizado
como material de consulta complementar pelos professores de ciências do
CAp UFRJ. (BRASIL, 2011, 2012, 2014)
Em dezembro de 2007 o Decreto nº 6.286 instituiu o Programa
Saúde na Escola (PSE) e suas finalidades, para regulamentar as atividades para a saúde no âmbito escolar. O PSE é resultado de uma parceria
entre os Ministérios da Saúde e Educação e entre seus objetivos está
a promoção da saúde e da cultura da paz, enfatizando a prevenção de
agravos à saúde; articular ações do setor da saúde e da educação, aproveitando o espaço escolar e seus recursos; fortalecer o enfrentamento
das vulnerabilidades desta clientela; e incentivar a participação comunitária contribuindo para a formação integral dos estudantes da rede
básica. (BRASIL, 2007)
O lançamento, em 2012, do Marco de Referência em Educação Alimentar
e Nutricional para as políticas públicas, contribuiu para reafirmar o papel da
EAN na escola, pois é um contexto de conhecimento e prática transdisciplinar e multiprofissional, que busca a autonomia do sujeito. O GAPB vai ao
encontro do Marco de EAN ao tratar a alimentação não apenas pela ótica
de nutrientes e suas quantidades, mas também pelo os modos de comer e
a comensalidade. O Quadro 1 compila os princípios e diretrizes destes três
documentos norteadores.
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Quadro 1: Relação de princípios e diretrizes dos documentos norteadores,
de modo simplificado
Documentos

Princípios e diretrizes
Saúde e educação de modo integral contribuindo para a cidadania e
usufruto dos direitos humanos;
Ampliação intersetorial das ações dos sistemas de saúde e de educação
para atenção integral à saúde de escolares;
Articulação de saberes e participação da comunidade escolar e sociedade
na construção e controle de políticas públicas;
Promoção da saúde e da cultura da paz, prevenindo agravos à saúde e
fortalecendo a intersetorialidade entre saúde e educação;

PSE

Articulação das ações do Sistema Único de Saúde* às ações das redes
de educação pública para ampliar o alcance e o impacto de suas
ações, otimizando a utilização dos espaços, equipamentos e recursos
disponíveis;
Fortalecimento do enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da
saúde, que prejudicam o desenvolvimento escolar;
Promoção da comunicação, encaminhamento e resolutividade entre
escolas e unidades de saúde, assegurando as ações de atenção e cuidado
sobre as condições de saúde dos estudantes;
Atuar, efetivamente, na reorientação dos serviços de saúde para além de
suas responsabilidades técnicas no atendimento clínico, para oferecer
uma atenção básica e integral aos educandos e à comunidade.
Sustentabilidade social, ambiental e econômica;
Abordagem do sistema alimentar, na sua integralidade;

Marco de EAN

Valorização da cultura alimentar local e respeito à diversidade de opiniões
e perspectivas, considerando a legitimidade dos saberes de diferentes
naturezas;
A comida e o alimento como referências; valorização da culinária
enquanto prática emancipatória;
A promoção do autocuidado e da autonomia;
A Educação enquanto processo permanente e gerador de autonomia e
participação ativa e informada dos sujeitos.
Alimentação é mais que ingestão de nutrientes;
Recomendações sobre alimentação devem estar em sintonia com seu
tempo;

GAPB

Alimentação adequada e saudável deriva de sistema alimentar
socialmente e ambientalmente sustentável;
Diferentes saberes geram o conhecimento para a formulação de guias
alimentares;
Guias alimentares ampliam a autonomia nas escolhas alimentares.

Fonte: adaptado de Brasil (2007), Brasil (2012) e Brasil (2014).
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Nos três documentos analisados (Quadro 1), é possível observar pontos
convergentes entre os seus princípios e diretrizes: integralidade; intersetorialidade; sustentabilidade; cultura alimentar; saberes populares e científicos; autocuidado e cidadania; valor simbólico do alimento. Buscaremos
no decorrer das próximas seções analisar como esses princípios aparecem
(ou não) no contexto deste estudo.

A CONSTRUÇÃO DE CONFIABILIDADE DO LIVRO
DIDÁTICO “PROJETO APOEMA 7”
Os interesses e motivos que refletem no livro didático são múltiplos
devido aos diferentes grupos sociais que o elaboram e selecionam. O livro
Projeto Apoema 7 foi escrito por três autoras principais, todas profissionais da educação, com experiência em lecionar para ensino fundamental,
médio e superior. Essas autoras estão sujeitas às expectativas, propostas
e formato do corpo editorial que considera as bases e diretrizes curriculares, o que segundo Megid-Neto e Fracalanza (2003), exerce enorme
influência sobre o livro didático no Brasil, que dificulta a atualização
com resultados de pesquisas de Programas de Pós-Graduação. O Governo
Federal, por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é o
principal comprador das obras didáticas e, ao definir critérios de avaliação dos compêndios escolares, tem privilegiado mais aspectos gráficos
editoriais – diagramação, qualidade do papel, da impressão e da encadernação –, do que aqueles associados a erros conceituais, inadequação
metodológica, prejuízos à construção da cidadania, riscos à integridade
física dos alunos.
Os editores, submetidos à pressão do principal comprador de seus
produtos, sofrem pressão de agentes governamentais com intensa campanha de “marketing” nas escolas, distribuindo exemplares de seus livros
aos professores, na expectativa de que o Governo compre futuramente
os seus compêndios, à medida que seriam possivelmente indicados pelo
corpo editorial. Os editores, juntamente com os autores, apregoam a fidelidade dos seus livros didáticos às diretrizes curriculares oficiais, contudo,
essa divulgação se revela uma estratégia de mercado para gerar credibilidade. Este discurso sustentado pelos autores, indicam que o livro apresenta informações científicas atuais e corretas, as quais sofrem pequenas
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adaptações em vista de uma divulgação de cunho didático. (MEGID-NETO;
FRACALANZA, 2003)
De acordo com o site oficial da editora responsável pela publicação do
livro (EDITORA BRASIL, 2017), esta deu início as suas atividades em 1943,
isto é, possui mais de 70 anos de experiência, trabalhando exclusivamente
na área de educação em todo o território nacional. Desde 1980 tem parceria com o ensino público. O Projeto Apoema, direcionado para o segundo
segmento do Ensino Fundamental foi criado em 2013. O livro tem versão
impressa bem como, um serviço de multimídia com um espaço interativo.
Portanto, é legitimado como um documento autêntico e de confiabilidade
do texto, tendo passado por revisão técnica rigorosa no processo de seleção do PNLD. O processo de seleção do PNLD e o fato de constar no Guia
do Livro Didático (GLD), conferem autenticidade e confiabilidade ao texto,
segundo os critérios de inclusão e exclusão previstos pelo programa, bem
como as etapas de revisão que são realizadas por diversos agentes sociais
de diferentes instituições.
Sendo assim, o que nos cabe nessa análise de discurso não se resume a
uma interpretação de questões dos textos e cotextos, mas identificar seus limites e mecanismos como parte de um processo de ressignificação. Não há uma
verdade oculta atrás do texto, há gestos que o constituem. Segundo Orlandi
(2009, p. 26): “Compreender é saber como um objeto simbólico (enunciado,
texto, pintura, música etc) produz sentidos. É saber como as interpretações
funcionam. Quando se interpreta já se está preso em um sentido”.

O PADRÃO BIOMÉDICO PREVENTIVISTA LIMITA
O UNIVERSO DE SIGNIFICAÇÃO
O discurso de alimentação aparece em diversos capítulos transversalmente
ao conteúdo de ciências agrupados pelos temas transversais previstos nos
Parâmetros Curriculares Nacionais. (BRASIL, 1998) A escola tem o papel
de motivar e capacitar esses jovens para compreensão da saúde como
direito e responsabilidade pessoal e social. (BRASIL, 1998) Isso está consoante com o discurso do Marco de EAN e também do Guia Alimentar para
População Brasileira, sobre “participação ativa” e autonomia, respectivamente. (BRASIL, 2012, 2014)
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Quadro 2: Comparativo dos temas presentes no livro didático com as orientações dos PCN
Tema
transversal
PCN

Abordagem dos conteúdos
PCN

Livro didático

Água para o consumo humano, processos
de produção e manuseio de alimentos;

Processo saúde-doença;
Durabilidade dos alimentos
(fungos);
Higienização pessoal e de
alimentos;
Micro-organismos;

Necessidades corporais, socioculturais e
emocionais;

Importância econômica e
ecológica;
Caráter sociocultural;

Ingestão, digestão, absorção, anabolismo,
catabolismo e excreção;

Nutrientes;
Intestino – corpo –
nutrição – bactérias
benéficas;

Higiene e
alimentação

Finalidades de
alimentação
Estudo do
processo de
nutrição

Trabalho humano envolvido, utilização de
Da produção ao
aditivos e agrotóxicos e seus efeitos sobre
consumidor
a saúde dos produtores e consumidores;
(Do campo à
mesa)

Importância econômica e
ecológica;
Produção de alimentos
(agroindústria e agricultura
familiar);
Rotulagem de alimentos
(transgênicos);

Hábitos
alimentares

Geração artificial de “necessidades”
pela mídia e os efeitos da publicidade
no incentivo ao consumo de produtos
energéticos, vitaminas e alimentos
industrializados;

Obesidade
e carências
nutricionais

Processo saúde-doença.
Consumo de medicamentos
emagrecedores, uso excessivo de açúcar na
dieta, fator de risco para doenças crônicodegenerativas.

Fonte: elaborado pelas autoras.

Nos anos finais do Ensino Fundamental, o conteúdo diretamente voltado
à alimentação e nutrição aparece no 8° ano, entretanto, ao analisar o livro
didático do 7° ano foi possível observar também a presença de pontos de
ligação entre o conteúdo de ciências e os temas previstos pelos PCN para
abordagens que devem aparecer de modo transversal ao currículo escolar,
e são estes: higiene e alimentação; processo saúde-doença; hábitos alimentares; produção de alimentos; e nutrientes.
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Ao final do capítulo sobre seres vivos, a seção “Ciências e cidadania”
fala sobre a classificação e a preservação da biodiversidade. Esta temática,
presente nos discursos das práticas educativas de EAN, tem estreita relação com a produção e variedade de alimentos e a responsabilidade do ser
humano na sua preservação. Entretanto, no livro, a biodiversidade fica resumida a queimadas, exploração predatória da madeira e avanços dos garimpos e implantação de agroindústrias que causam desequilíbrios ecológicos,
sem problematização em relação ao papel das agroindústrias e a influência destas no consumo alimentar dos escolares e por consequência, seu
impacto ambiental.
No “Reino Monera”, são dados exemplos de laticínios fabricados a partir
de bactérias e a isto credita a importância desses microrganismos no setor
econômico e para o setor que formula novos produtos alimentícios, devido
aos seus processos químicos que originam em alimentos como coalhadas
e vinagres. Também é destacada a presença e importância de bactérias no
intestino do ser humano para produção de vitaminas do complexo B. Neste
caso, há uma relação com nutrientes. Observamos, como alertam MegidNeto e Fracalanza (2003), que algumas pesquisas produzem extrapolações
que se situam ao nível do senso comum e não são sustentadas, nem por
evidências empíricas, nem por sólida argumentação.
No capítulo 10, existe uma seção que direciona o aluno-leitor, através de
QR code, para uma página de blog colorida destinada ao público infantil com
recomendações sobre higiene de alimentos e higiene pessoal como profilaxia, além de conectar com texto de pesquisador do departamento de zoologia de uma universidade pública da Região Sudeste. A seção “Explorando”
enfatiza o GAPB quanto à adaptação de recomendações a ferramentas.
(BRASIL, 2014) O uso dessas ferramentas de internet está de acordo com
os tempos atuais, no qual a internet é representativa no cotidiano de muitos
adolescentes, pois estes sujeitos estão imersos na cibercultura própria da
geração deles; no entanto, nem sempre esse uso ocorre de modo crítico e
de modo ressignificado para a educação no ambiente escolar, com consciência e reflexão. (TONO; FREITAS, 2008)
Na seção “Agora é com você”, há uma pergunta sobre leguminosas e sua
associação com proteínas, apresentando uma relação entre alimentação e
conteúdo de ciências abordado quanto ao aspecto biomédico e processos
saúde-doença. Em uma análise comparativa de imagens e textos de livros
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didáticos utilizados em 16 países, Carvalho e demais autores (2008) mostraram a predominância da abordagem biomédica na maioria dos países investigados. Em nossa pesquisa, há similaridade neste quesito, uma vez que,
por muitas vezes temas que poderiam ser explorados sob diversos aspectos
ficam limitados a questões de caráter preventivo.
Isso pode ser observado, por exemplo, nos capítulos das Unidades 2 e
3, nos quais os alimentos aparecem como um possível risco à saúde, que
apresentam verminoses e o alimento do ser humano está representado como
hospedeiro intermediário. Também no capítulo sobre mamíferos, a amamentação, que é um tema importante para gerar um pensamento crítico nos
alunos, é tratada sob a ótica biomédica e também sob os riscos que ela pode
causar caso a nutriz seja portadora do vírus HIV, não tratando das questões
socioculturais que envolvem a amamentação e da subjetividade envolvida
neste ato de alimentar um novo ser – ou na escolha de não o fazê-lo e até
sua impossibilidade e seus impactos.
Galvão e Silva (2013) ao analisarem a temática amamentação nos livros
didáticos nos anos iniciais do Ensino Fundamental, também constataram
que havia diversas possibilidades de abordagem transversalmente ao currículo de ciências, que foram subexploradas, como: a degradação ambiental,
funções da alimentação e reprodução, questões de corpo humano, seus
aparelhos e sistemas, crescimento e desenvolvimento, reconhecimento de
alimentos como fonte de energia e manutenção do corpo saudável, higiene
pessoal e ambiental, entre outras possibilidades em perspectivas socioculturais envolvidos no ato de amamentar.
O discurso sobre alimentação intimamente relacionado com o processo
saúde-doença, também está correlacionado a importância de hábitos de
higiene pessoal e alimentar. Isto pode ser exemplificado quando o livro
traz questões como a doença botulismo. Esta é uma das poucas vezes em
que o livro se posiciona ou estimula a reflexão, nos remetendo aos princípios incutidos no Guia alimentar (BRASIL, 2014), quando traz à tona uma
questão atual sobre o direito às informações obrigatórias em rotulagem de
alimentos e suas tensões no jogo de poder (PEREIRA, 2017) e também
sobre a disseminação desses saberes para a comunidade.
Finalizando esse grupo de sentidos saúde-doença, cuja ênfase recai sobre
a prevenção, destacamos e analisamos o texto complementar que ilustra
essa disposição. No livro ele intitulava-se O chazinho da vovó é bom, mas
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cuidado!. Os saberes milenares sobre plantas medicinais, cultura herdada
de índios também evocam a cultura popular, mas que em nossa análise é
inferiorizada pelos autores quando comparada ao saber biomédico. Esse
padrão de “prevenção” e a “questão de fatores nutricionais e antinutricionais” estão apresentados como superiores em relação à cultura popular que,
por sua vez, é marginalizada pela hegemonia do discurso preventivo como
alternativa de menor valor, até perigosa. Essa, que seria uma oportunidade
para ampliar o universo da alimentação, silencia-o.
Nesta perspectiva, entende-se que os sentidos podem ser lidos
num texto mesmo não estando ali, sendo de suma importância
que se considere tanto o que o texto diz quanto o que ele não diz,
ou seja, o que está implícito, que não é dito, mas é significado.
Pensar o imaginário linguístico é, então, ‘tirar as consequências
do fato de que o não dito precede e domina o dizer’. (PÊCHEUX,
1988, p. 291)

ESPAÇOS INTERDISCIPLINARES COM ALIMENTAÇÃO
EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Os muros do CAp UFRJ operam também como um espaço para inscrição
de mensagens dos alunos e neles pudemos registrar discursos mandatórios
em grafites associados à alimentação nas paredes internas, usando os verbos
conjugados no imperativo como “hidrate-se!” e “evite açúcar”, por exemplo – estes acompanhados por desenhos livres complementares. Do mesmo
modo, a diretoria reforçou o espaço da horta escolar, sendo este um espaço
plural e multidisciplinar, já existente no interior do Clube de Ciências, sob
supervisão dos professores dessa disciplina.
Apesar de a horta escolar ser o fio condutor das práticas, outros recursos
foram selecionados tanto nas atividades da aula de apoio quanto nos eventos que aconteceram concomitantemente para toda a comunidade escolar.
Foi possível observar a riqueza da área comum da escola, o pátio, pois ali
é o local de fornecimento dos lanches rápidos onde há diferentes espaços
para comensalidade. Nos corredores que dão acesso às salas de aula, nos
deparamos com um cartaz que dizia: “Você sabe de onde vêm os alimentos que você come?”. Com isto, percebemos que a estrutura física também
fala, reverberando a voz da comunidade escolar.
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Durante as reuniões de planejamento das aulas de apoio no espaço
denominado Clube de Ciências, sempre quando tratávamos a possibilidade
de os alunos pesquisarem por conta própria os assuntos da aula de apoio,
era citado o GAPB, bem como experiências que envolviam culinária. Os
docentes estavam ávidos por compartilhar suas experiências práticas de
sala de aula conosco (nutricionistas pesquisadores). O uso do GAPB vai ao
encontro de uma valorização da alimentação saudável reforçada em ações
de EAN em nosso estudo, assim como em outros. (PRADO et al., 2016)
Apesar de o GAPB ter sido o documento mais utilizado e(ou) citado nas
práticas no período que estivemos neste ambiente escolar, por ser didático
e diretamente relacionado à alimentação, outros materiais similares foram
selecionados, como o livro Alimentos regionais brasileiros (BRASIL, 2015a),
manuais sobre horta escolar e Plantas Alimentícias Não Convencionais
(PANC) também foram consultados e apresentados aos estudantes. O uso
de material com linguagem objetiva e visualmente estimulante foi crucial
para as atividades na aula de apoio para o ensino fundamental. Quando
se tratava de estimular a pesquisa pelos próprios alunos, era citado o uso
da internet agregado aos métodos tradicionais de ensino, como uma forma
de promover atividades lúdicas, dinâmicas e prazerosas. A internet representou uma das fontes de pesquisa para criação de um questionário pelos
próprios alunos sobre a vivência de horta dos atores sociais da escola,
materializando-se na captação de entrevistados e realização de entrevistas
pelos próprios estudantes.
Outro recurso com livre acesso e disponível na escola, porém não utilizado durante as aulas de apoio são os livros didáticos e paradidáticos, uma
vez que não atendem as expectativas e desenhos pedagógicos das professoras. Essa conclusão corrobora com o encontrado por Silva e Marques (2016)
numa pesquisa em um centro urbano do Maranhão, sobre a seleção e uso
do livro didático pelos professores, na qual foi observada uma insatisfação
com relação à qualidade no que se refere ao excesso de conteúdos e a falta
de contextualização, de relação com o cotidiano.
As aulas de apoio congregavam eventos como “Festa Crioula” e outros
recursos como a exposição de curtas-metragens e vídeos didáticos sobre
alimentação, uso de banner exposto no pátio, próximo às cantinas, que
relatava as experiências exitosas realizadas no Sistema de Alimentação da
UFRJ em ações de EAN em parceria com os graduandos de nutrição desta
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universidade. A diversidade de materiais didáticos utilizados ao longo das
atividades revelou um anseio por abarcar diferentes metodologias de modo
a tornar o conteúdo mais próximo à realidade cotidiana da escola.

UM DISCURSO DE CORRESPONSABILIDADE
E COPARTICIPAÇÃO
Nesses espaços, o discurso sobre alimentação que se manifestou durante
toda a pesquisa de campo, esteve relacionado à ideia de corresponsabilidade e coparticipação, que remete a proposta dos princípios e diretrizes
de EAN de ser multiprofissional e dialógica. O querer fazer em conjunto,
distribuindo as responsabilidades com equidade, no contexto do Colégio
de Aplicação, potencializa os sentidos da colaboração. Há uma disposição
para estas atividades interdisciplinares. Isso pode ser atribuído à valorização
da tríade ensino, pesquisa e extensão já mencionada, que é própria desta
escola que por ser de referência e vinculada à uma universidade pública na
educação básica se ocupa das três vertentes chave (ensino, pesquisa e extensão). Apesar do cerne da pesquisa estar voltado para a demanda da escola
em trabalharmos dentro do setor de ciências, e ele ter se tornado nosso
cenário principal de atuação, nossa presença era sempre atravessada por
reuniões e propostas mais ampliadas para toda a comunidade escolar, por
meio da Diretoria Adjunta de Licenciatura, Pesquisa e Extensão (DALPE),
que mesmo ciente da nossa atuação na horta escolar do clube de ciências,
mostrou interesse em desenvolver hortas nos espaços coletivos da escola
e se prontificou em contatar, juntamente conosco, o Grêmio Estudantil e
a APACAp para parcerias e doações de material para uma singela alameda
frutífera. Esse movimento sobressaltou dois aspectos: o envolvimento dos
pais e o capital simbólico que a horta escolar representa. Neste último,
percebemos que a maior visibilidade da horta era cara para a comunidade
escolar, uma vez que a horta já existente ficava numa área externa nos
fundos do Clube de Ciências.
O papel de mediação da diretoria em nos apresentar aos pais responsáveis pela Associação possibilitou compreendermos o papel destes no cotidiano
escolar e seu impacto indireto em ações de EAN. Os pais têm voz ativa e
são participantes das decisões da escola, assim como também cooperam com
suas habilidades. É importante compreender as subjetividades inerentes a
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estes sujeitos. Para entender a função destes atores na comunidade escolar,
cabe compreender tudo que forma o discurso de um sujeito: sua história, a
linguagem e a sua singularidade. (ORLANDI, 2001) Esses sujeitos não têm
vínculo direto com a escola, porém seu interesse surge pela preocupação com
o ambiente social escolar que seus filhos estão inseridos, compreendendo que
este espaço é responsável também pela formação de hábitos, como os alimentares, coletivamente. Com base nesse contexto, os pais tem a responsabilidade
de opinar sobre as decisões da escola, se posicionando sobre propostas para
novas incursões e comprometimento com a educação dos alunos.
Foi na reunião com o APACAp e a DALPE que materializamos os
anseios dos primeiros e pudemos conhecer seus representantes. A proposta
naquele momento era unir esforços e habilidades de acordo com a formação profissional e(ou) aptidões de cada um para construção de um evento
com várias atividades. Pais paisagistas poderiam auxiliar na estética, por
exemplo, a professora de artes poderia auxiliar com a carpintaria, assim
como uma figura representativa da comunidade que presta pequenos serviços para a escola. A entrada nunca é simples, é movida por um interesse
em conhecer o projeto envolto por curiosidade e grau de envolvimento de
tempo e ação exigidos.
O grêmio estudantil também esteve presente na reunião, na qual se
mostravam interessados e dispostos a ajudar na arrecadação do dinheiro. As
propostas de atividades que interessavam os alunos do grêmio eram variadas e estavam sendo contempladas regularmente pelo Ciclo de Debates
organizado pela escola. Entre os temas de interesse estavam alimentação e
sexualidade. Na reunião também foi vista a possibilidade de doação de vasos
para terra e plantio. Durante as sugestões, exemplos do cotidiano emergiam,
assim como o projeto “Doe sua orquídea”, que acontece pelos arredores da
zona sul do Rio de Janeiro. Isso destaca também como o entorno da escola
influencia as práticas internas. Na alimentação, o mesmo acontece, quando
consideramos que a região turística possui diversas opções de estabelecimentos comerciais de alimentação, oferecendo além das duas cantinas do
próprio colégio, opções e variedades de produtos e preparações alimentícias que influenciam na formação e consolidação dos gostos alimentares
desses adolescentes.
A interação com os pais no cenário escolar é valorosa para o Colégio
de Aplicação, que, fazendo um paralelo com os documentos oficiais de
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EAN, representam a sociedade civil. Este contato entre responsáveis dos
discentes e corpo técnico-administrativo da escola foi cultivado, e sermos
inseridos nesta parceria dialógica, também reforça que o discurso sobre
alimentação também está envolvido com a perspectiva de colaboração, de
trabalho em conjunto com pesquisadores. No processo de comunicação e
mobilização na educação alimentar e nutricional, é necessária esta formação
de vínculo entre os diferentes sujeitos que integram o processo. (BRASIL,
2012) Entendemos que essa é uma disposição para uma socialização.
Essa disposição dos agentes sociais ampliou o espaço horta escolar do
Clube de Ciências para outros dois espaços do Colégio de Aplicação com
alameda frutífera e vasos suspensos nos muros. Fomos junto ao grêmio estudantil para sensibilizar os alunos do ensino médio a ajudarem na aquisição
dos insumos necessários para este projeto da alameda frutífera. Os alunos
se mostraram interessados, levantaram questionamentos sobre alimentação e relatos pessoais, em especial sobre hábitos alimentares. A DALPE
também entrou em contato com a APACAp para contribuir com doações.
Assim como ocorrido com a APACAp, o vínculo estabelecido com os
representantes do Grêmio Estudantil foi intermediado pela diretoria de
extensão, e foi importante para que pudéssemos compreender as singularidades deste coletivo. Os representantes discentes têm um papel fundamental em perpetuar a ideia de corresponsabilidade e participação nas tomadas
de decisão e propostas da escola.

A HORTA COMO UM “CONTRADISCURSO DA HEGEMONIA
DA ALIMENTAÇÃO”
Retomando nossa relação com os atores envolvidos com o ensino de ciências, na primeira reunião de planejamento das atividades junto ao setor
de ciências, em setembro de 2016, estiveram presentes as professoras de
ciências do 6° e 7° ano do Ensino Fundamental, a licencianda de biologia –
integrante do grupo de Educação Ambiental para Professores da Educação
Básica –, e mestrandas de nosso grupo de pesquisa. O ponto central desse
diálogo foi a horta escolar do clube de ciências, iniciada em julho de 2016
e em fase de construção. As professoras destacaram a importância da horta
escolar como um “contradiscurso da hegemonia da alimentação”, palavras
proferidas por uma delas, o que nos mostra uma preocupação da equipe de
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explorar a horta para além de questões meramente nutricionais e conteudistas, e aponta um olhar mais ampliado sobre alimentação e seu impacto
na sociedade. Isso também demonstra um discurso de resistência às grandes
indústrias alimentícias, ao passo que reproduz os discursos das políticas públicas, aqui já citadas, no cotidiano escolar. Há uma ideia de corresponsabilidade em estimular um pensamento crítico dos alunos quanto à alimentação.
Um anseio das professoras de ciências desde o início foi para a elaboração de uma ficha técnica para cada planta da horta com as informações
científicas de botânica, propriedades nutricionais e uso culinário, como uma
forma de agregar e preservar todo o conhecimento diverso e legitimado
representado pelos grupos de pesquisa da UFRJ presentes nesse projeto,
como o setor de nutrição e o setor de educação ambiental. Cabe aqui destacar, que até o final das atividades conjuntas, estas fichas técnicas estavam
em construção e não foram finalizadas, o que demonstra que o próprio
campo se mostra dinâmico e criativo, trazendo necessidades dos sujeitos
envolvidos no decorrer das atividades, que podem ou não ser congruentes
com as expectativas iniciais.
Outra expectativa na qual a professora demonstrou entusiasmo por
sua concretização, era para a confecção de uma composteira com articulação com o Sistema de Alimentação da UFRJ no fornecimento de material
orgânico, como cascas de frutas. Isto demonstra que a equipe, apesar de se
concentrar no Clube de Ciências, via a necessidade de envolver outros atores
da escola nas práticas, trazendo a questão de pertencimento da horta por
toda comunidade escolar, que é estimulado também nas políticas públicas
de um fazer integral em prol da comunidade. Outra questão que as professoras encontravam no dia a dia era quanto à manutenção da horta e a dificuldade de parceiros para auxiliar no cuidado da horta.
Essa primeira reunião foi crucial para definição de como atuaríamos na
escola e também calibrou o olhar sobre como a pesquisa abordaria alimentação no ensino de ciências. Ressaltamos aqui que a alimentação foi tratada
no ensino de ciências por uma demanda do corpo escolar que nos direcionou para este setor, e também, por meio da análise do livro didático, foi
possível perceber que havia fortes relações entre alimentação e ciências,
que poderiam ser mais exploradas, sendo assim, por essas diversas disposições fomos destinados ao ensino de ciências. Foram definidas que as atividades seriam realizadas na aula de apoio (às quintas-feiras de 13h 30min
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às 15h 10min), em bloco de quatro aulas consecutivas, em datas pré-definidas, com estimativa de dez alunos que em sua maioria possuem dificuldades de interpretação do conteúdo de ciências e na escrita. Portanto, a
proposta de construção da ficha técnica pelos alunos seria uma forma de
trabalhar a escrita.
A proposta inicial da aula de apoio com a ferramenta da horta escolar
era de ser um projeto-piloto, onde todo o processo seria avaliado para que
no ano subsequente os demais professores fossem convidados a participar
da horta, bem como de outras atividades. Após essa reunião, cada membro
da equipe ficou com uma incumbência. As professoras de ciências deveriam
enviar o planejamento das aulas, nós do Laboratório Digital de Educação
Alimentar e Nutricional (LADIG’E)3 e a equipe de Educação Alimentar para
Professores da Educação Básica (EAPEB) ficamos responsáveis por enviar
propostas de atividades que dialogassem entre si.
Essa reunião inicial foi marcada pela troca mútua de saberes e experiências numa construção coletiva das práticas educativas. Foram levantadas questões da horta escolar, sobre como foi sua implantação, ao passo
que também tratamos da matriz de Horta Escolar (SUpHORTA) feita pelo
LADIG’E em 2014 na comunidade Pavão-Pavãozinho que despertou curiosidade das professoras sobre esse relato de experiência. As professoras de
ciências se mostravam sempre abertas e entusiasmadas com este projeto.
E toda a equipe valorizou o planejamento como estratégia de estreitamento
de laços entre a equipe multidisciplinar.
A definição da horta como ambiente de aprendizagem para tratar de
temas de alimentação, educação ambiental e ciências, mostra que o setor
se importa em criar mecanismos de aprendizagem que envolva a prática e
gerem a autonomia do indivíduo. Outro ponto levantado pelas professoras
é com relação à dificuldade na escrita dos alunos participantes da aula de
apoio, portanto, indicaram fazermos alguma pesquisa sobre as espécies da
horta que contribuíssem para: escrita, raciocínio e mobilização da comunidade escolar. Nas reuniões de planejamento iniciais, quando o grupo ainda

3 O Laboratório Digital de Educação Alimentar e Nutricional (LADIG’E) do Instituto de Nutrição Josué de
Castro da Universidade Federal do Rio de Janeiro é um núcleo de estudos e ações de educação alimentar
e nutricional que tem como objetivo a construção de saberes e materiais didáticos e técnicos com acesso
livre, em versão digital e ecológica.
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estava conhecendo o modo de cada um trabalhar, havia um interesse grande
na ligação entre o conteúdo de ciências, alimentação e educação ambiental.
Os professores se prontificaram a dividir os custos com os insumos
de oficinas culinárias que não puderam ser adquiridas diretamente com o
Sistema de Alimentação, por questões de logística. A disponibilidade dos
docentes em ratear o custo das atividades também é um modo de mostrar
a unidade de equipe e a ideia de corresponsabilidade ao invés de prestação de serviço, marcando essas interações na e com a comunidade escolar.
A participação dos discentes nas aulas de apoio não é coercitiva, mas
sim, estimulada e orientada para os alunos nos quais foram identificadas
algumas fragilidades, como por exemplo, dificuldade na escrita. Isto mostra
uma interdisciplinaridade dentro do ensino de ciências, uma vez que há
uma preocupação com a redação, poder de argumentação e uso da língua
portuguesa dos alunos. Para isto, na primeira aula de apoio, os alunos foram
convidados a realizar uma pesquisa sobre as experiências dos atores sociais
da escola quanto as suas experiências pessoais com a horta escolar e transcrever as respostas e suas principais impressões. Isto retoma a questão da
visibilidade das nossas atividades, a partir do diálogo com a comunidade
escolar, que em sua maioria trouxe um discurso sobre saberes populares,
hábitos familiares e cultura. Essa visibilidade foi importante, pois demonstrou uma cooperação dos atores sociais da escola com a formação desses
alunos e também porque permitiu atenuar esse “silenciamento” da horta
de ciências, por ser esta, localizada em um espaço pouco visível, e pelas
atividades internas não reverberarem por toda a escola.
Compreendendo a horta escolar como um importante dispositivo para
promover a integração da comunidade escolar, foi possível perceber que
isto se concretizou durante as aulas de apoio, à medida que os discentes
se envolviam com os conteúdos dados a partir do momento que havia uma
ligação com a horta escolar, que é prática e é palpável. Assim como constataram Coelho e Bógus (2016), nossa experiência promoveu a produção de sentidos que dizem respeito ao aprendizado de modo horizontal e
à troca de saberes, à vivência prática de conteúdos curriculares de ciência e a ideia de corresponsabilidade e coparticipação no cuidado com a
comunidade. A horta escolar é, portanto, uma estratégia pedagógica que
possibilita o pensar em conjunto sobre as relações do ser humano com a
alimentação. As diversas experiências que tivemos ao longo desse período,
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demonstraram uma disposição para a corresponsabilidade em práticas de
educação alimentar e nutricional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma afirmação categórica manifestada durante os momentos informais no
Clube de Ciências expressa a ruptura entre livro didático e práticas didáticas: “Mas a gente não usa [o livro]”, relata uma das professoras ao serem
indagadas sobre este exemplar. A postura das professoras em não terem o
livro didático como um dos principais norteadores de suas práticas corrobora com o que foi concluído por Gramowski, Delizoicov e Maestrelli (2017)
que, ao analisarem os GNLD de Ciências de 1999 a 2014, notaram que livro
didático configura-se, apenas, como uma alternativa no desenvolvimento do
trabalho em sala de aula e cabe a cada professor avaliar o modo de planejar
e estruturar os conhecimentos relativos a cada segmento do ensino fundamental, considerando seus alunos e a realidade em que vivem. Assim como
a pesquisa desses autores, também percebemos ao analisar o livro didático, que apesar de os documentos oficiais (como o Guia do Livro Didático)
apontarem para um ensino de ciências articulado com conhecimentos de
diferentes áreas, a maioria dos livros didáticos em uso no contexto escolar,
apresentam conteúdos organizados de maneira fragmentada, o que limita
as opções dos professores em práticas.
Foi possível perceber pontos de congruência entre práticas de EAN e
o conteúdo do livro didático. No contexto do ensino de ciências durante
as aulas de apoio, as ações de Educação Alimentar e Nutricional vão ao
encontro das políticas públicas de saúde. Harrison (2005) destaca em seu
estudo a importância do professor incorporar o rótulo de educador em
saúde à sua identidade profissional. A autora evidencia essa necessidade,
após analisar a produção científica sobre educação em saúde e constatar
que estas raramente estão presentes na literatura do ensino de ciências,
mas sim, na área da saúde.
Compreendemos que esses discursos que reproduzem os documentos
oficiais são norteadores de práticas, mas não as definem. Há uma disposição por classificação no GAPB, por exemplo, no que se refere à divisão dos alimentos por categorias quanto ao tipo de processamento, do
mesmo modo que o livro didático expressa dicotomias de diversos tipos,
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a relação do homem com o alimento é vista também pela classificação
de “pode” ou “não pode”, a higienização em correta e incorreta. Por isto,
a alimentação estar inserida no ensino de ciências aparece de modo tão
naturalizado, porque existe um mecanismo semelhante de classificação.
Esse discurso sobre alimentação também tem o intuito de seguir uma
classificação de acordo com as políticas públicas, por isto conceitos como
“interdisciplinaridade”, “sustentabilidade”, “integralidade” migravam de
um pra outro no cotidiano escolar. Isto é exatamente o que encontramos
nos documentos oficiais aqui relatados (BRASIL, 2012, 2014), e o que
podemos ressaltar é que o poder simbólico existente nos discursos das
políticas é tão presente, que a escola acaba por reproduzir, muitas vezes,
sem plena consciência do que se trata, tornando-se prescritivo, mesmo
quando pretende refutar isto.
Esse caráter reprodutor da escola é discutido por Bourdieu (2013), e ir
contra isto demanda um esforço considerável. Um exemplo disto ocorreu na
Festa Crioula, na qual na proposta inicial, o objetivo central era promover
ações interdisciplinares, mas no dia do evento, houve uma setorização de
cada atividade dificultando, quase impedindo um diálogo entre os atores
sociais. Apesar de essa festa ter tido bons frutos quanto à oportunidade de
discutir de modo mais específico sobre as questões que envolvem a alimentação, os discursos de integralidade, transversalidade e interdisciplinaridade
não fizeram sentido nos discursos como ação prática.
Assim, a partir da imersão no campo de pesquisa por meio da observação participante de práticas de Educação Alimentar e Nutricional, foi possível constatar que existe um conhecimento prévio sobre alimentação por
parte dos atores sociais da escola e que o modo de conduzir essa temática
de modo transversal ao currículo escolar no ensino fundamental, permeia
as diretrizes e princípios dos documentos oficiais de alimentação e nutrição. De igual modo, ao analisar o livro didático de ciências, vislumbramos
diversas possibilidades de diálogo deste conteúdo com a temática alimentação, considerando as questões como a cultura local e a subjetividade que
o ato de comer carrega, além do caráter biomédico e normativo.
Os discursos sobre alimentação observados não são homogêneos, porém,
possuem um elo entre si. O livro didático é uma expressão das políticas
públicas de educação e currículo, pois são aprovados pelo Plano Nacional
do Livro Didático, e apesar de não ser o principal documento norteador
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das práticas no ensino de ciências, o discurso presente no livro aparece
também nas práticas, associados a outras fontes de consulta. O discurso está
presente estruturalmente de forma naturalizada e propaga-se nos diversos
espaços. Este discurso se apresenta com tendência a uma alimentação prescritiva, mas ao mesmo tempo com uma intenção de seguir diretrizes como
integralidade, autonomia, cultura local e sustentabilidade.
Quanto ao livro didático selecionado, analisar o tema da alimentação
inserido no contexto do ensino de ciências permitiu concluir que a temática não se esgota no ensino de ciências. Foi possível desnaturalizar essa
relação da alimentação com o ensino de ciências, abrindo alternativas de
EAN com matemática, geografia ou português. Se no conteúdo curricular,
que já está consolidado a associação direta com as ciências biológicas, há
dissonâncias e caminhos a explorar, nas demais disciplinas curriculares há
diversas possibilidades de concretização da alimentação como um tema de
fato transversal ao currículo escolar.
A interdisciplinaridade agrega valor e permite a construção mútua de
saberes na prática, pois o sentido de cooperação que perdurou durante todas
as etapas da pesquisa, corrobora com a ampliação dos elos entre agentes
da escola e a comunidade escolar. Estabelecer um espaço para horta escolar foi propício para atividades de EAN, o que minimiza as dificuldades
normalmente encontradas quando o ambiente ou atores sociais não são
favoráveis às práticas de promoção de saúde, possibilitando que os esforços estejam voltados para o planejamento minucioso das ações multidisciplinares envolvendo saúde.
Podemos afirmar que a análise documental do livro didático de ciências
do 7º ano evidenciou convergência com princípios e diretrizes de políticas
públicas sobre alimentação saudável, reproduzidos com um caráter prescritivo e dispostos com naturalidade, que se contrapunham a uma autonomia, pressuposto de uma proposta crítica apresentada como base. Por outro
lado, analisamos discursos militantes contra os alimentos ultraprocessados
e todo seu arsenal industrial, que com docilidade obedeciam ao GAPB. O
espaço da horta se mostrou um universo interdisciplinar de significação
com limites ampliados para a experiência cotidiana na escola. O conteúdo
de alimentação saudável do livro é incorporado nos discursos como verdade
e condição única para se ter um corpo saudável, o que produz efeitos de
responsabilização e obediência.
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Por fim, concluímos que os diversos documentos e práticas analisados
sobre alimentação produzem discursos ora dissonantes em relação aos conteúdos estruturados por Políticas Públicas, ora produzindo sentidos e alternativas às regras inalcançáveis dessas diretrizes políticas, e, nessa condição,
esses discursos com os dois efeitos formam cidadãos no espaço de experiências socializadas entre professores e alunos, como a da horta, onde se
configuram novos saberes que dão sentido do coletivo, a cada um desenvolvendo potencial para construir uma espécie de “respiradouros da escola”.
Compreender o olhar da escola sobre a alimentação, permite compartilhar sentidos coletivos no planejamento de ações de Educação Alimentar e
Nutricional, contribuindo para uma autonomia dos sujeitos articulada com
o “bem” coletivo como um conhecimento que perpassa a trajetória de vida
de todo ser humano.
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