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E D I T O R I A L

Os Cadernos do OBHA, em seu segundo ano de existência, apresenta nesta 3° edição 
temática, um diálogo vanguarda para o campo da alimentação e nutrição em saúde 
coletiva: interseccionalidades em alimentação e nutrição. 

A experiência da pandemia mundial da COVID 19 deixou marcas profundas no Brasil, com 
mais de 500 mil mortos, na data desta publicação, o recrudescimento da desigualdade social, 
pobreza e a fome com taxas assustadoras (19 milhões de brasileiros e brasileiras) e quase a 
metade da população brasileira com algum grau de insegurança alimentar e nutricional (117 
milhões), de acordo com a pesquisa VigiSAN (2021).

Evidentemente, a fome e a desigualdade são efeitos de um conjunto de exclusões. Exclusões 
que se intercruzam, sobrepõem e se amplificam nas mulheres, negras, indígenas, imigrantes, 
quilombolas, LGBTQI+, etc. E é sobre isso e a partir deste lugar que queremos conversar. 
Qual o lugar da comida, do comer e da comensalidade frente aos segmentos historicamente 
excluídos?  Por onde se espreitam as opressões e as desigualdades de gênero, de classe e 
raça na relação entre comer e viver, em um país como o Brasil? 

Convidamos vocês a conhecer este conjunto de textos para refletir e aprofundar a conversa 
entre ciências sociais e alimentação e nutrição. Nesta edição, encontrarão resenhas, ensaios, 
poesias e entrevistas com temas que tratam de práticas de comensalidades que produzem co-
mida de verdade e se reinventam, solidariamente, na luta cotidiana contra as desigualdades, 
a fome, o racismo e a insegurança alimentar e nutricional.  

A ciência cidadã deve produzir um conhecimento comprometido com a realidade e que perma-
neça em diálogo com a sociedade para provocar conscientização e transformação. A ousadia, 
a criatividade, o compromisso e a verdade não são antagônicos e precisam ser plurais. 



Por fim, agradecemos a dedicação e parceria das colaboradoras desta edição, mulheres, que 
acolheram com entusiasmo o desafio de falar sobre o tema, acomodando as produções literá-
rias no decorrer de suas atividades cotidianas, que são muitas.

Esta edição foi fruto de um processo coletivo, colaborativo e vivo, que inspirado em bell hooks, 
acolheu as dificuldades como oportunidades de evolução intelectual e partilha de experiências 
e diálogos, a partir das narrativas pessoais e olhares interseccionais de práxis cotidianas, 
como inspiração para estabelecer um compromisso com o conhecimento engajado, uma co-
munidade pedagógica de aprendizados. As narrativas foram propositalmente contaminadas 
de afetos, lutas, sentimentos e sentidos. Boa leitura!

Anelise Rizzolo
Denise Silva
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Resenha do livro "Alimentar a 
cidade: das vendedoras de rua à 
reforma liberal (Salvador, 1780-

1860)", de Richard Graham

Lourence Cristine Alves

RESENHA

1. Um ebo epistemológico opera como um procedimento que aviva as razões absolutistas no encante para que o conhecimento seja cruzado, 
engolido por outras perspectivas e restituído de maneira transformada. (RUFINO, Luiz. Pedagogia das Encruzilhadas. Rio de Janeiro: Mórula, 
2019, p.88.

Esta resenha é um convite a uma reflexão crítica, na perspectiva de cruzos teóricos e epistemo-
lógicos, para que possamos, juntas (os, es), pensar e elaborar novos caminhos de diálogo na 
produção e pesquisa em alimentação no Brasil. Lanço nesse texto um desafio, ancorado no que 

Luiz Rufino nomeia de ebó epistemológico1, de tensionar os referenciais teóricos que nos foram postos 
à mesa, até então, engolindo-os e mastigando-os, para misturá-los, como num grande bolo alimentar 
epistêmico, com as pluripotências das papilas gustativas exuísticas. Só assim poderemos regurgitar 
novos caminhos de análise, crítica e materialidade na produção científica sobre alimentação no Brasil.

Quando se trata de abordagens e perspectivas históricas, os referenciais teóricos que sustentam 
as principais pesquisas e produções no campo da alimentação reproduzem uma narrativa com um 
olhar arcaico para as relações sociais e culturais em torno dos comeres no Brasil. Autores como Câma-
ra Cascudo e Gilberto Freyre, ocupam posições canônicas dentre as escolhas teóricas, de forma que 
suas proposições, na grande maioria dos trabalhos, são revestidas de uma aura de ingenuidade, que 
acabam por conferir às produções um caráter um tanto cognato. Longe de desconsiderar a importância 
destes autores e suas obras, chamo atenção para este fato, pela necessidade em construir novas pon-
tes de diálogo, que possibilitem ampliar os prismas e olhares para a alimentação no Brasil. São autores 
que produziram reflexões e estudos num contexto histórico e ideológico específico, atravessados pelas 
vicissitudes de seu tempo e pelas urgências da realidade brasileira de então.
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2. Segundo Rufino, podemos entender o carrego colonial por meio da compreensão de que “o projeto colonial compreende-se como um 
projeto de mortandade, calcado na produção do desvio existencial e da aniquilação de saberes. O colonialismo codificou a credibilidade e 
a edificação do ocidente europeu a partir da pilhagem de corpos negro-africanos e ameríndios. Esse massacre corresponde a ausência e 
a descredibilidade incutida às populações não brancas. Porém, a continuidade da vida enquanto possibilidade – resiliência e transgressão 
– é produzida pelas populações que foram subordinadas a esse regime a partir das vias do encante. Assim, emerge a dimensão do culto à 
ancestralidade, à metafísica e às tecnologias macumbísticas que forjam um arsenal de ações decoloniais que vitalizaram/vitalizam as formas 
de invenção e continuidade nas frestas”. RUFINO, Luiz. Pedagogia das Encruzilhadas. Rio de Janeiro: Mórula, 2019, p. 68

3. CUNHA, Euclides da. Os sertões. São Paulo: Martin Claret, 2003.

Mesmo quando olhamos para produções 
mais contemporâneas, como as de Carlos Alberto 
Dória, Henrique Carneiro ou Paula Pinto e Silva, 
a complexidade das relações sócio culturais em 
torno do alimento, não são servidas em sua plu-
ralidade. Isto porque, estes autores bebem nas 
fontes canônicas, anteriormente citadas, com 
pouca ou nenhuma reflexão crítica, culminando 
numa atualização discursiva, de um ponto de vis-
ta hegemônico. Este contínuo contribui para uma 
amálgama homogênea nas formas de entender e 
narrar a formação e desdobramentos da alimen-
tação no Brasil. Evoco e cito essa geração con-
temporânea nesse texto, dada a frequência com 
que estes estão presentes nos referenciais de 
pesquisa em alimentação, principalmente sob o 
viés histórico.

Faço-lhes, então, o convite à descolonização 
dos gostos e das percepções sensoriais, para que 
juntas (os, es) possamos degustar, cada partícu-
la orgânica desta vastidão de sabores e saberes 
que formam a Cozinha Brasileira. Proponho para 
esse banquete um mergulho profundo nas águas 
da Bahia de Todos os Santos, por meio dos traça-
dos de Richard Graham, munidos dos utensílios 
culinários e/ou metodológicos que a “pedagogia 
das encruzilhadas”, riscada por Rufino, nos pos-
sibilita.

Para que possamos ter uma proveitosa re-
feição, começo explicando como fazer uso dessa 
poderosa ferramenta que nos guarnece primoro-
samente, tal qual a vitalidade que só consegui-

mos no comer com as mãos. A pedagogia das 
encruzilhadas propõe um compromisso prático 
com a depuração do “carrego colonial”2, por meio 
dos cruzos entre os referenciais canônicos e as 
sapiências marginalizadas. Longe de ser garfo e 
faca, é a colher de pau que nos permite misturar 
esse grande caldeirão de sabedorias alimentícias 
que temos no Brasil. Assim, servimos aqui o nos-
so repasto, não mais centrado no protagonismo 
luso tropicalista, mas convocando à mesa o tra-
quejo e encantos dos povos tradicionais. 

O primeiro destaque que gostaria de fazer 
sobre a obra Alimentar a Cidade, de Richard 
Graham, é sua maestria em acionar diferentes 
campos de saber, como a Geografia, a História, 
a Economia e a Sociologia, na construção desse 
retrato cruzado de alimentação, abastecimento e 
tramas sociais difusas. O livro começa com ma-
pas e retratos escritos dessa cidade-baía, boca 
faminta. Este panorama, longe de ser uma mera 
contextualização espacial, é ponto de partida e 
retorno constante ao longo da leitura. Graham 
nos mostra como as especificidades espaciais, 
as nuances do terreno, os coloridos do gentio, as 
transcendências do sagrado se imbricam, numa 
fluidez de fronteiras. Ele nos apresenta numa rea-
lidade regional um micro cosmos do Brasil. 

O livro Alimentar a cidade está costurado 
numa organização capitular que flui muito seme-
lhante à estrutura euclidiana de Os Sertões3. Na 
referida obra, Euclides da Cunha constrói sua 
narrativa em três partes, “A terra”, “O homem” e “A 
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luta”, onde analisa, respectivamente, o contexto 
geográfico, os sujeitos e o conflito na comunidade 
de Canudos. Quando olhamos atentamente para 
o livro de Graham, percebemos uma distribuição 
semelhante. No primeiro capítulo “A cidade numa 
baía”, o autor descreve como já sinalizei, os con-
tornos geográficos e contextos amplos do cená-
rio. Em seguida, o livro se desdobra em duas par-
tes. Na primeira, intitulada “O pequeno comércio 
de gêneros”, as transações comerciais são des-
critas, intimamente, conectadas com a teia social, 
na qual ele delineia e problematiza essas encru-
zilhadas, nomeando os sujeitos e suas redes de 
contato. A segunda parte, “Novas regras: reforma 
e resistência”, apresenta os tensionamentos en-
tre as reformas liberais e os mecanismos popu-
lares de resistência. Por isso escrevo aqui um 
chamamento reflexivo. Acredito que a leitura de 
Alimentar a Cidade, nos suscita a revisitar Eucli-
des da Cunha, em Os Sertões. Talvez ele possa 
nos fornecer ferramentas metodológicas para um 
entendimento mais complexo de arranjos sociais, 
acolchoados à beira das estruturas, tal qual o fez 
Richard Graham.

Sem grandes spoilers, opto por exibir, nos 
próximos parágrafos, alguns flashs emblemáticos 
da primeira parte do livro, como um trailer sequen-
cial dramático. Meu objetivo é despertar e aguçar 
a curiosidade, enquanto compartilho as possibili-
dades críticas que a leitura do livro de Richard me 
provocou. Percebam, queridas ledoras e ledores, 
que invoco nosso autor na primeira pessoa, e não 
faço isso como um ato de leviandade diante dos 
protocolos léxicos da escrita acadêmica. Me sinto 
confortável e íntima ao fazê-lo, e já deixo aqui o 
convite para que você também o faça, dado o cui-
dado e pessoalidade escolhidos como caminho 
narrativo pelo próprio autor. E a isso faço um des-
taque, porque o trabalho de “Rich”, ao contrário 
de muitas obras acadêmico científicas, não olha 
para os atores sociais dessa grande trama de 

relações, que é a Bahia de São Salvador, como 
objetos de pesquisa, mas como sujeitos atuantes 
e protagonistas de si. Os personagens que emer-
gem da rica documentação analisada neste livro 
tem nome e muitas vezes, sobrenome, fato raro, 
mas de suma importância, se nos propomos a 
construir olhares humanizados, plurais e intersec-
cionais dos comeres brasileiros.

Perdoem-me se a forma leve e brincante 
com que chamo nosso autor nas linhas anterio-
res causou algum incômodo. Talvez tenha ousado 
demais, inebriada que estou pela potência que o 
livro faz emergir destes sujeitos, especialmente 
das mulheres negras, que me são tão próximas. 
Voltemos então à programação normal para se-
guir no desenho da primeira parte do livro, na qual 
Richard Graham mostra as estratégias comer-
ciais e relacionais que possibilitaram diferentes 
níveis de mobilidade social para mulheres negras 
por meio do comércio de alimentos. Graham traça 
uma análise histórica, calcada no exame de um 
conjunto de documentos rico e variado. O autor 
cruza dados, sujeitos e contextos, mostrando que 
as estruturas de abastecimento, sociabilidades 
e fluxos econômicos são bem mais complexas, 
quando olhamos a partir da interseccionalidade. 
Conseguimos perceber, lendo a obra, que para 
compreender as relações sociais em torno da ali-
mentação no Brasil, precisamos ir além da dimen-
são dicotômica senhor x escravo Freyriana e nos 
debruçarmos sobre os emaranhados cruzados 
das relações sociais, considerando raça, classe 
e gênero.

Para seguirmos desfolhando acerca da abor-
dagem interseccional que Richard Graham impri-
me em sua obra, voltemos ao subtítulo do livro, 
“das vendedoras de rua à reforma liberal”. O au-
tor as coloca como personagens centrais de uma 
trama ramificada e diversa que demonstra como 
uma cidade não se alimenta sozinha. Assim, se-
gundo Graham, a “prática de vender pela rua 
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4. GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura Brasileira. In: Silva, Luiz Antônio. Movimentos sociais urbanos, minorias étnicas e outros 
estudos. ANPOCS. Brasília, 1983.

apregoando e a mobilidade física que isso exigia 
levavam as vendedoras de rua a construir um am-
plo leque de relações que passavam por cima de 
fronteiras geográficas, sociais e culturais”. Essa 
descrição desloca o olhar para essas mulheres 
que, por muito tempo, retratou-as apenas sob a 
ótica da submissão, para um lugar do agencia-
mento de si.

Neste ponto, cruzo os escritos de Graham 
com Lélia Gonzales4, que denuncia a forma como 
a produção científica brasileira, no campo das 
humanidades, foi preponderante na construção 
e reforço de estereótipos racistas e sexistas, so-
bre as mulheres negras brasileiras. Tais constru-
ções estão tão consolidadas no imaginário coti-
diano estruturalmente colonialista, que reverbera 
na forma como essas mulheres são vistas, lidas 
e tratadas em diferentes contextos históricos e/
ou situacionais. Gonzales nos mostra que as ca-
tegorias “mulata”, “mucama” e “mãe preta”, mais 
que designações histórico temporais, são arqué-
tipos racistas e sexistas arraigados no imaginário 
coletivo nacional que estruturam os lugares so-
ciais que são atribuídos a essas mulheres. Para 
sustentar essa tese, Lélia, evoca os escritos de 
cânones das humanidades e mostra como estas 
narrativas conservadoras, majoritariamente usa-
das como referenciais, sem nenhuma criticidade, 
consolidaram essa organização. Por isso defendo 
a urgência da revisão dos clássicos. E é a partir 
do aprendizado com essa minha mais velha que 
lanço o convite e afirmo que se Lélia nos dá os 
traçados metodológicos, nos mostrando o como, 
Richard nos dá o o que, o acesso à matéria bruta 
para o fazer, os documentos.

Alimentar a cidade é um recurso documental 
que nos traz subsídios para sustentar teoricamen-
te a importância do agenciamento feminino no 
abastecimento alimentar citadino, não só em Sal-
vador, mas nas principais metrópoles luso-tropi-
calistas brasileiras. E, partindo disso, afirmo que o 
mercar negro no Brasil é uma das tecnologias de 
resistência aos processos de desumanização e 
desterritorialização que a colonialidade, por meio 
da escravização de pessoas, imputou a esses su-
jeitos (as, es). Conceituo essas tecnologias como 
afrobrasilidades, acreditando que juntamente com 
a organização quilombola, a sabedoria dos quin-
tais e a cozinha de santo, a arte de mercar garan-
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5. ADICHIE, Chimamanda Ngozi. O perigo de uma história única. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

tiu mais que autonomia e mobilidade social. Os 
ofícios ganhadeiros possibilitaram às mulheres e 
homens negros, negras e negres a retomada da 
humanidade apartada pelos mecanismos colonia-
listas de coisificação de negras (os, es) no Brasil.

Citei no início do parágrafo anterior a ques-
tão dos documentos e aponto neste, a importân-
cia do (des)encastelamento da História, enquanto 
campo ensimesmado, para que esta possa sair 
do lugar de máquina de produzir esquecimentos 
e reforçar marginalidades estruturais, para evi-
denciar narrativas subalternizadas e fazer de si 
um campo de escuta, no sentido de construção 
de memórias plurais. Chimamanda5 denuncia o 
perigo da História única, que homogeneiza su-
jeitos sob o julgo de uma pretensa humanidade 
universal, apagando as diversidades dos vastos 
povos que coexistem no mundo. E aqui, retomo 
minha formação inicial, como historiadora que 
sou, e proponho a reconexão com o suporte pa-
pel e seus arquivos. Acredito que, por meio dos 
cruzos documentais com epistemologias decolo-
niais, pós coloniais e empretecidas, tenhamos ca-
minhos para sustentar outros discursos em torno 
da alimentação no Brasil. 

As metodologias de pesquisa histórica se de-
bruçam em documentos, fotografias, relatos orais 
e livros como fontes, isto é, objetos de estudo que 
permitem a conexão e escuta dos sujeitos. Nes-
se esquema, a chave objeto x sujeito, não está 
em pessoa/grupos sociais, mas nos vestígios dei-
xados por esses. Por isso acredito que a contri-
buição que a História pode dar para os diversos 
campos de saber e pesquisas que tenham como 
tema a alimentação, vem sendo subaproveitada. 
A História não deve ser vista apenas como recur-
so de elaboração cronológica e/ou contextualiza-

ção temporal, mas como um campo dotado de ri-
cas ferramentas metodológicas a se dialogar, que 
podem e devem ser utilizadas nos estudos sobre 
alimentação. E isso, Richard Graham, enquanto 
especialista em história do Brasil e da América 
Latina, em Alimentar a Cidade faz e nos mostra 
como fazer.

Ainda na esteira dialógica com a História, 
gostaria de fazer um destaque para a complexi-
dade das mudanças político-econômicas que se 
desenrolam ao longo do recorte temporal do livro 
de Graham. Cabe aqui sinalizar que o intervalo 
histórico temporal do livro vai de 1780 a 1860, 
período esse que, em termos de eventos, com-
preende desde o ápice do tráfico negreiro colo-
nial até a institucionalização do seu fim, em 1850, 
passando pelos processos políticos de Abertura 
dos portos e fim do Pacto Colonial com a metró-
pole portuguesa, pelas lutas e institucionalização 
da independência político administrativa brasilei-
ra, pelo “liberalismo” regencial, até a legitimação 
imperial de Pedro II. Trata-se, como podemos ver, 
de um longo e conturbado período político que, 
obviamente, tem reflexos nas teias sociais em tor-
no do abastecimento alimentício de uma cidade. 
E especificamente em Salvador, alguns desses 
conflitos, como nos mostra Graham, desenrola-
ram-se tendo a cidade como palco. Olhando as 
dinâmicas sociais no processo de independên-
cia política do Brasil, percebemos que longe das 
tranquilas margens do Rio Ipiranga, a transição 
administrativa envolveu conflitos sangrentos e 
afetou seriamente o abastecimento da cidade de 
Salvador.

Isto fica muito evidente quando olhamos 
para a segunda parte do livro de Graham, onde 
ele se ocupa de entrecruzar acontecimentos polí-
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Alimentar a cidade 
é um recurso 

documental que nos 
traz subsídios para 

sustentar teoricamente 
a importância do 

agenciamento feminino 
no abastecimento 
alimentar citadino

"

"
ticos e as dinâmicas de abastecimento descritas 
na primeira parte. Nesse momento, as mulheres 
deixam a luz do protagonismo e assumem os 
holofotes o Estado Brasileiro, esse que já nas-
ce impregnado de problemas e desafios, como 
a renúncia do primeiro imperador e conflituosos 
regimes regenciais. O que podemos ver nesse 
momento é a intrincada relação entre quem ela-
bora e regulamenta a ordem jurídico-legislativa, 
e as dinâmicas sociais cotidianas, no que tange 
o abastecimento da cidade e suas relações sócio 
comerciais. A tentativa do Estado de implemen-
tar ações de um pretenso liberalismo político-e-
conômico, numa “nação” incipiente, repleta de 
problemas e submersa em bases colonialistas e 
escravocratas que, obviamente, não deu certo. 
Como bem salienta Graham, “o povo não vive de 
teorias”.  

Os conflitos registrados pelo autor de Ali-
mentar a cidade, não versam sobre movimentos 
que clamaram por transformações na estrutura 
social hierarquizada. À exceção da revolta dos 
Malês (1835), os movimentos de 1837 e 1858 di-
zem muito mais sobre tentativas de resistência ao 
liberalismo e desejo de retorno à “ordem social” 
colonialista. As crises de abastecimento desse 
período permitem evidenciar como as teorias li-
berais, já no século XIX, mostravam sua falên-
cia. Revisitar estes registros podem nos fornecer 
pistas sobre nossos fracassos contemporâneos. 
Falamos aqui de História para pensar o presen-
te, para encontrar caminhos elucidativos dos por-
quês em torno do fato de que, em 2021, a maioria 
da população brasileira se depara com a insegu-
rança alimentar e nutricional. 

Aqui, me encaminho para o fim desse ban-
quete crítico reflexivo, que parte da obra de um 

homem branco, estrangeiro, que conseguiu 
apreender e retratar as teias complexas e inter-
seccionais que formam as relações sociais em 
torno da alimentação no Brasil, com mais cuidado 
e pluralidade que a maioria da intelligentsia bran-
ca nacional. Com isso, quero apontar a urgência 
do que a historiadora Beatriz Nascimento cha-
ma de “uma História escrita por mãos negras”6. 
Graham nos deu as ferramentas e mostrou, por 
meio de documentos, a potência do agenciamen-
to negro feminino no abastecimento da cidade de 
São Salvador. Em meio a uma crise de abasteci-
mento, diante da carestia e escassez alimentar, 
mercadoras negras, municiadas de sua arte an-
cestral, cindiram caminhos nas frestas e reconec-
taram o acesso, por exemplo, à farinha de man-
dioca. Mulheres que detinham sapiências que iam 
do manejo da faca nos matadouros aos encantos 
das panelas e à sedução da venda nos tabuleiros. 

6. NASCIMENTO, Beatriz. Uma história escrita por mãos negras: Relações raciais, quilombos e movimentos. Org. Alex Ratts. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2021.
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As mulheres negras são o fundamento da cozinha 
brasileira e esse protagonismo só será reconheci-
do se feito por mãos negras, encruzilhando fontes 
e referenciais canônicos com epistemologias de 
terreiro. 

Concluo esse texto com um duplo convite: 
aos brancos (as, es) -  mais espaços de escuta; e 
aos não brancos (as, es) - que ressignifiquemos, 
juntes, nossas narrativas, historicamente margi-
nalizadas e retratadas sob a ótica das ausências 
e opressões, para a chave de potência que é o lu-
gar devido de nossos saberes e tecnologias. A es-
cassez é uma invenção da colonialidade. Nossas 

7. SANTOS, Antônio Bispo dos. Colonização, quilombos: modos e significações. Brasília: INCT, 2015.

8. Fala proferida no Painel Alimentação: saberes e tecnologias ancestrais africanas e afro-brasileiras, pelo Festival do Conhecimento da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro em 15 de julho de 2021.

é mulher negra, mãe, cozinheira, pesquisadora, professora apaixonada pela sala de aula, poeta, 
escritora e filha de Yemanjá. Historiadora, formada pela UERJ, e encantada pela pesquisa em 
arquivos, trabalhou em seu mestrado (PPGHCS/FIOCRUZ) com os prontuários médicos do Hos-
pício Nacional de Alienados, em diálogo com os relatos das experiências Lima Barreto. Seu amor 
ancestral pela cozinha lhe reaproximou das panelas e fez cursar Gastronomia (INJC/UFRJ). As 
inquietações com as ausências da negritude na sua segunda graduação lhe conduziram de volta à 
pesquisa e ao doutorado, onde desenvolveu a tese intitulada Onje: saberes e práticas da cozinha 
de santo (PPGANS/UERJ). Atualmente toca o projeto Onje, através do qual ministras cursos e 
palestras sobre os cruzos e afrobrasilidades dos comeres brasileiros. Também é colaboradora na 
Oríkì Editora, onde imerge na literatura e assume o compromisso político de deixar a leveza e a 
poética negra transbordar nos seus escritos.

Lourence Cristine Alves

raízes ancestrais africanas são de abundância, 
confluência com o meio e biointeração7. Como 
bem sinalizou a historiadora Tâmisa Marques 
Caduda8, nós, negras (es, os), estamos do início 
ao fim no ciclo do alimento. Detemos a sabedoria 
do cultivo, do processamento e cocção à arte do 
mercar. E estamos, ainda, na linha de frente do 
descarte, seja dos restos, seja dos dejetos huma-
nos, isso desde que aqui chegamos até os dias 
de hoje. Se uma cidade não se alimenta sozinha, 
no Brasil, qualquer cidade, sem a existência dos 
negros e negras, morreria de fome. 
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A alimentação como direito: 
um olhar interseccional

Nubia Regina Moreira

Esse texto é mais uma das contribuições que se somam a tantos outros que 
defendem que a alimentação é um Direito. A partir desse pressuposto, considero que a 
política pública de Segurança Alimentar e Nutricional precisa ser fortalecida e tornar-se 
permanente para que as populações mais vulneráveis tenham o acesso à alimentação 
garantido.  

Sabedora de tal realidade já documentada por pesquisadoras e pesquisadores, 
ativistas e pessoas comuns, assim como eu, que se preocupam com a garantia 
de segurança e soberania alimentar e nutricional, trago algumas reflexões sobre 
alimentação que se apresentam no texto.  Primeiro, a partir de uma experiência 
pessoal e, depois, com uma perspectiva de ampliar meu olhar para defender uma 
leitura interseccional da alimentação.  

Como mãe, pesquisadora da área de educação e do feminismo negro, trabalho 
com a mobilização da noção de interseccionalidade, para compreender as políticas 
sociais e seus efeitos na vida das populações negras, principalmente das mulheres 
negras, nordestinas e de terreiros.  
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 Portanto, uma parte das motivações que me 
levaram a escrever esse texto se deve a preocu-
pação com o processo social, político, econômico 
e cultural de garantia do direito humano à alimen-
tação de minha família, partindo da percepção de 
que há uma íntima relação entre saúde e alimen-
tação, sendo esta última reconhecida como forma 
de prevenção a doenças e/ou causa delas. 

Registro que hábitos saudáveis, para mim, 
incluem consumo de alimentos frescos e locais, 
exercícios físicos, exposição aos raios solares, 
sono reparador, além de uma vida social, que 
significa encontros com amigos e momentos de 
lazer. 

Compreendo que o que se come está rela-
cionado com o poder de escolhas, com o poder 
de compra, como o acesso a informações sobre 
comida, ao conhecimento dos produtos locais e 
principalmente, a existência de políticas públicas 
garantidoras de segurança alimentar e nutricional. 

Frente aos fatores acima elencados, pode-
mos considerar que a alimentação é também 
atravessada pelas dimensões da classe, raça, 
gênero, sexualidade e território. Entendo que haja 
uma hegemonia nutricional que tende a nivelar os 
hábitos alimentares, desconsiderando, em certa 
medida, as múltiplas dimensões de opressões 
que impedem e/ou limitam que segmentos popu-
lacionais vulneráveis, moradores de zonas urba-
nas e de espaços ruralizados tenham acesso a 
produtos locais, frescos e integrais. 

A escolha por uma alimentação saudável é 
um processo que exige educação e escuta es-
treita com o corpo, do ponto de vista individual 
e coletivo. Passa também, por uma perene po-
lítica pública com objetivo de criar condições de 
acesso, educação e acompanhamento da comida 
consumida pelas famílias brasileiras. 

Para isso, as políticas públicas de segurança 
alimentar e nutricional, ao garantir a alimentação 
como um Direito, assumem o compromisso com 
a prevenção, o bem-estar e a garantia nutricional 

da população brasileira, principalmente as que 
têm condições de vida mais precárias.  

No Guia Alimentar para a População Brasi-
leira (BRASIL,2014) há princípios que orientam a 
relação do indivíduo com a comida, apresentando 
o princípio da autonomia como um poder a ser 
aprendido e exercido por cada pessoa com seu 
corpo. Para mim a busca de autonomia se deu 
em um momento pessoal de adoecimento. 

Sou inteiramente responsável, em certa me-
dida, por tentar promover hábitos saudáveis para 
minha família (eu, minha filha e meu filho). No en-
tanto, precisei como a maioria de nós, adoecer 
para entender que deveria tomar posse da minha 
saúde e do meu corpo. Tomar posse do meu cor-
po significa restaurar a autonomia sobre mim. Isso 
significa também reavivar a escuta para os sinais 
que o corpo apresenta quando se sente invadido, 
desconcentrado, intoxicado e enfraquecido. 

A escolha por uma alimentação 
saudável é um processo que 

exige educação e escuta 
estreita com o corpo, do ponto 
de vista individual e coletivo. 

Passa também, por uma perene 
política pública com objetivo 
de criar condições de acesso, 
educação e acompanhamento 
da comida consumida pelas 

famílias brasileiras. 

"

"
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Esses conhecimentos me foram passados 
por médicos integrativos, terapeutas, sacerdoti-
sas de terreiro e também por um autodidatismo e 
aproximação com a ideia de regeneração do cor-
po por meio de uma alimentação saudável e local.  

Então, a autonomia do corpo e de suas ne-
cessidades vem com o desenvolvimento da auto 
escuta. Para isso, foi necessário fazer uma mu-
dança de estilo de vida. Me sentia muito incomo-
dada quando em consulta médica, um profissio-
nal orientava a diminuição do stress como um dos 
“remédios” para minha dermatite ou outro sintoma 
de mal-estar. O fato é que tive que adoecer para 
enxergar os sinais de sofrimento do meu corpo de 
forma integral. As coceiras, decorrentes da der-
matite de contato, me deixavam nervosa e minha 
pele com aspecto de vitiligo. 

Depois de ter passado pelo dermatologista 
em busca de tratamento da dermatite, recusei, in-
tuitivamente, o uso do procedimento recomenda-
do pela profissional, preferindo recorrer ao profis-
sional homeopata, para ter uma segunda leitura. 
Recorri também aos conhecimentos das bebera-
gens que ajudam a limpar o fígado. Comecei a 
me sentir confortável com a ingestão de saladas 
e raízes. 

Fiz um treinamento de regeneração da minha 
pele associando os tratamentos da homeopatia, 
com chás amargos e sucos verdes, e para a co-
luna uma reposição da consciência corporal com 
exercícios de yoga e pilates. Comecei a exercer 
a autonomia e tomar responsabilidades sobre a 
minha saúde, ou melhor, recuperar o equilíbrio do 
meu corpo.

Eu já sentia os efeitos da homeopatia porque 
esse foi o tratamento escolhido para os meus fi-
lhos desde pequenos. A pediatra deles é homeo-
pata. Lembro numa consulta de ter reclamado 
que meus filhos adoravam andar descalços. Fi-
quei surpresa quando ela se dirigiu à minha filha 
e disse que também andava descalça e que era 
muito bom ter contato com a terra para nutrir a 
imunidade. 

Nesse momento, uma das minhas fichas 
caiu: eu havia perdido o contato com a nature-
za, os meus pés esqueceram a textura da terra, 
o contato com a energia de aterramento. Ativei 
essa prática nas minhas funções espirituais, nas 
andanças no terreiro. 

Desde então resolvi modificar minha alimen-
tação. Recuperei uma memória afetiva familiar 
de alimentação. Em minha memória familiar co-
míamos comida cozida e muitas raízes. Na minha 
casa, quando na infância, a herança nordestina 
da minha mãe, era manifestada na forma de fazer 
a comida. Nossa alimentação era composta de di-
versificadas raízes, refrigerantes não era comum, 
e nem tanto açúcar. Comíamos carnes variadas, 
verduras e muitos grãos. Frutas eram mais res-
tritas. Mesmo tendo uma alimentação com baixa 
ingestão de frutas e verduras, o foco era nos le-
gumes e grãos, que quase sempre eram cozidos 
e poucas vezes havia fritura. Eram os ensopados 
que reinavam em nossa mesa.  

Toda essa narrativa também tem um entre-
laçamento com o ativismo de mulheres negras. 
Eu, formada pela pedagogia de ativistas negras  
para orientação de uma política da identidade 
(COLLINS, 2019), que reforça a manutenção do 
grupo, comecei a enxergar como o racismo ope-
ra na formulação das políticas públicas em detri-
mento das populações negras.  Retomo aqui o 
texto do Guia Alimentar da População Brasileira 
(BRASIL, 2014) que orienta:

“a constituição da autonomia para as 
escolhas mais saudáveis no campo da 
alimentação depende do próprio sujei-
to, mas também do ambiente onde ele 
vive. Ou seja, depende da capacidade 
individual de fazer escolhas de governar 
e produzir a própria vida e também de 
condições externas ao sujeito, incluindo 
a forma de organização da sociedade e 
suas leis, os valores culturais e o acesso 
à educação e aos serviços de saúde. (p. 
22)”. 
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Ao refletir sobre o trecho acima, fica evidente 
que para a autonomia alimentar, na escolha de 
produtos saudáveis, como o próprio guia instruí, 
é preciso “condições externas ao próprio sujeito”, 
determinadas pela forma como a sociedade se 
organiza.

Em se tratando da sociedade brasileira, a 
sua formação alicerçada pelo racismo estrutural 
que formata as instituições e as interações subje-
tivas, compreender como as múltiplas dimensões 
das opressões de raça, classe, gênero, sexuali-
dade e geração interferem positiva ou negativa-
mente na autonomia da escolha do sujeito  para 
uma alimentação saudável, se torna o motivo de 
minha escrita. 

Mobilizo a noção de interseccionalidade para 
explicar que o poder de autonomia do sujeito em 
suas escolhas alimentares, como sugere no pri-
meiro momento o referido guia, está condicionado 
também nas múltiplas dimensões das opressões 
que afetam o grupo social ao qual a pessoa per-
tence. 

Fazer uma leitura interseccional da alimenta-
ção, é realizar uma análise que cruza, a questão 
da raça, gênero, classe social/renda, tempo de 
planejamento alimentar e segurança alimentar e 
nutricional que são afetados com a rotina de des-
locamento entre os locais de trabalho e moradia, 
o subemprego ou mesmo o desemprego. Essas 
são dimensões interseccionais que interferem no 
acesso à alimentação saudável, e, consequente-
mente, no poder de escolha do indivíduo. 

A presença da noção de interseccionalidade 
nos debates e pesquisas de cunho interdisciplinar 
demonstra a sua força como um dispositivo ana-
lítico que possibilita realizar interpretações tanto 
das opressões de raça e gênero quanto servem 

para escrutinar os estudos de estratificação so-
cial, da articulação agência e estrutura e somente 
da agência social1.

Bilge e Collins (2021) privilegiam os usos e 
as aplicações da noção de interseccionalidade, 
como ela funciona, como ela mobiliza as pessoas 
e como ela é utilizada na definição de políticas 
públicas. As pessoas fazem uso da interseccio-
nalidade para a resolução de problemas sociais 
relativos ao acesso à educação, saúde, habita-
ção, mercado de trabalho, segurança alimentar e 
nutricional, ativismo digital, entre outros. 

As ideias centrais da interseccionalidade 
são: “a desigualdade social, o poder, a relaciona-
lidade, o contexto social, a complexidade e a jus-
tiça social” (BILGE;COLLINS, 2021). São estas 
demandas que surgem do seio dos movimentos 
sociais no contexto de enfrentamento ao “colonia-
lismo, racismo, sexismo, militarismo e exploração 
capitalistas (p. 1905-1907)”.   

Os contextos interseccionais podem ser vi-
venciados em situações tanto no sul global quan-
to no norte global, tanto por grupos subalterniza-
dos quanto por grupos privilegiados econômica, 
social, racial e sexualmente. De forma analítica,  

“a interseccionalidade fornece estrutura 
para explicar como categorias de raça, 
classe, gênero, idade, estatuto de cida-
dania e outras posicionam as pessoas 
de maneira diferente no mundo. Alguns 
grupos são especialmente vulneráveis 
às mudanças na economia global, en-
quanto outros se beneficiam despropor-
cionalmente delas” (BILGE; COLLINS, 
2021, p.33).

 

1. Agência social se refere à capacidade de ação dos indivíduos agirem de forma independente das restrições impostas pelos sistemas 
sociais ou pela estrutura.
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A sinergia entre a interseccionalidade como 
ferramenta heurística e práxis política se remete 
ao legado de formação dos movimentos de mu-
lheres negras situadas em diferentes frentes de 
lutas sociais que já utilizavam a interseccionali-
dade como práxis política mesmo antes da sua 
denominação. O ativismo de mulheres negras 
possui uma prática política interseccional. E como 
advogam as autoras acima citadas, pessoas que 
realizam uma práxis intersecional estão interes-
sadas nos movimentos de base que desenvolvem 
um trabalho de baixo para cima. 

Existe uma sinergia entre investigação e prá-
xis como dimensões da interseccionalidade.

“A práxis entende que o pensar e fazer, 
ou a teoria e a ação, estão intimamente 
ligados e moldam uma ao outro” (BILGE; 
COLLINS, 2021, p. 1245);

Tanto é importante a teoria quanto a prática, 
porque em oposição à ideia de binarismo que so-
mente uma esfera seja relevada em detrimento 
de outras, demonstra que a interseccionalidade é 
um trabalho colaborativo que aposta na solidarie-
dade, na força do diálogo e na política de coali-
zões que se direcionam para a justiça social. 

Quando pensamos na Lei 11.346/2006 que 
visa assegurar a alimentação como um Direito 
Humano e que tem que ser garantida por meio 
de programas e políticas públicas, precisamos 
considerar também que o não cumprimento inte-
gral desta Lei abala  o Direito fundamental do ser 
humano, levando-o a situação de insegurança ali-
mentar e nutricional e a fome.  

“A insegurança alimentar atinge mais a 
população negra, nordestina e rural, se-
gundo a Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad). O levantamento 

mais recente revela que um em cada 
três domicílios com pessoas de referên-
cia negras (29,8%) estava em inseguran-
ça alimentar. Os lares referenciados em 
brancos, na mesma situação, eram pra-
ticamente a metade (14,4%)” (RIBEIRO, 
2020)2. 

Quando nos deparamos com os dados aci-
ma, dois aspectos são evidenciados e despertam 
nossa leitura interseccional para pensar que: o 
acesso a uma “a alimentação saudável se refe-
rencia pelas dimensões de gênero, raça e indica-
dores socioeconômicos para o consumo de comi-
da saudável” (NASCIMENTO, 2020)3. 

A leitura analítica da interseccionalidade nas 
situações de insegurança alimentar e nutricional, 
a qual a população negra está submetida, expõe 
o racismo estrutural da sociedade brasileira. 

Nesse sentido, para além da autonomia do 
sujeito em escolher uma alimentação saudável, 
fatores como moradia, interferem nessa escolha, 
em locais que não se encontram alimentos fres-
cos para comercialização. Assim, há um cenário 
de fragilidade e conflito de interesses “das políti-
cas de proteção social para lidar com os interes-
ses de mercado do sistema de produção e pro-
cessamento de alimentos que afetam os ideários 
de segurança alimentar e nutricional (RIBEIRO, 
2020)”.

Nas primeiras partes do meu texto expus a 
minha condição de acesso a uma alimentação 
saudável durante o processo de adoecimento, no 
entanto, essa não é a realidade da população ne-
gra do Brasil. Mesmo podendo escolher, as con-
dições externas interferem na minha autonomia. 
Moro no interior do Estado baiano e só recen-
temente, uma rede de pequenos produtores da 

2. Nutricídio, mas pode chamar de fome. Matéria postada no site: https://ojoioeotrigo.com.br/2020/11/. Acessado no dia 05 de julho de 2021.

3. Reflexões sobre a insegurança alimentar e nutricional no Brasil: um olhar a partir da desigualdade racial. In: http://www.fsp.usp.br/nupens

https://ojoioeotrigo.com.br/2020/11/
http://www.fsp.usp.br/nupens/
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agricultura familiar tem fornecido produtos locais 
e movimentado um pequeno nicho de consumi-
dores, que possuem condições econômicas para 
buscar um comer saudável. 

O fato é que realizar uma leitura interseccio-
nal sobre a alimentação significa reconhecer que 
o acesso a alimentos frescos e saudáveis está 
articulado aos pertencimentos de raça, classe e 
gênero. Quanto mais pobre uma pessoa é, menos 
condições ela tem para acessar uma alimentação 
saudável e nutricionalmente completa  em quanti-
dade e qualidade. 

Portanto, os pobres, pretos e periféricos ho-
mens e mulheres estão mais sujeitos à inseguran-
ça alimentar e ao que temos recentemente conhe-

cido como nutricídio, isto é, genocídio alimentar. 
Nutricídio, como é pensado por Llaila Afrika 

(2013) se refere a um projeto do ocidente que tem 
como objetivo a destruição nutricional da popula-
ção negra, através de um ciclo de consumo de 
alimentos processados, adoecimentos (diabetes, 
hipertensão, por exemplo) e, consequentemente 
perda a vitalidade. 

Diante da compreensão do contexto intersec-
cional vivenciado pela população negra brasileira, 
ou intensificamos a luta para garantir a soberania 
e segurança  alimentar e nutricional para essa po-
pulação ou continuaremos a assistir o nutricídio 
que historicamente atinge a população afro-dias-
pórica. 

Doutora em Sociologia, professora titular da Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia (UESB), coordenadora do Grupo de Pesquisa - Oju Obìnrin Observatório de 
Mulheres Negras.

Nubia Regina Moreira
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Comensalidades e Interseccionalidades, 
com Denize Ribeiro

ENTREVISTA

Comensalidades é um termo que popularmente tem sido associado ao ato de preparação e partilha 
das refeições, geralmente nas famílias ou grupos de convívio, com momentos de alegria e troca de 
afetos. Ilustrativamente, é veiculado pela mídia como a imagem de uma mesa com uma família tra-

dicional – a do "comercial de margarina" que foi criado pelo mercado da publicidade e propaganda desde a 
década de 1980, como um momento de felicidade e plenitude. 

O Brasil é um país continental que se constitui a partir da interculturalidade e onde os rituais e eventos 
relacionais, a partilha e preparação dos alimentos e comidas expressa sua diversidade e as contradições de 
uma sociedade colonizada que invisibiliza práticas opressoras, principalmente junto as mulheres.

Há muitos arranjos possíveis para os cafés da manhã, em uma mesma rua, prédio, bairro, etc. Ainda 
que os cardápios prescritos pelas nutricionistas e médicos descreva uma regra “saudável”, as escolhas es-
tão condicionadas às memórias culturais dos grupos sociais. Come-se, doce, salgado, na mesa, no balcão, 
em roda, sozinho, etc.  Tudo isso é comensalidade. As comensalidades brasileiras são plurais e ainda muito 
pouco percebidas e valorizadas no país, em grande parte pela influência de padrões culturais externos que, 
historicamente, desprezam e desvalorizam os nossos territórios e origens culturais. 

Cada estado apresenta também diferentes biodiversidades. E o quanto nossas culturas conversam 
com os territórios que habitamos?  

É um mosaico de possibilidades que se organiza e desorganiza como uma linguagem com arranjos 
diversos. Sendo assim, preferimos chamar de comensalidades. As comensalidades são plurais. 

O termo interseccionalidade , originou-se a partir de uma prática social que passou a ser reconhecida 
como a expressão de opressões sobrepostas no cotidiano de mulheres negras.  Por isso, esta abordagem, 
nasceu no bojo das lutas antirracistas do feminismo negro, nos EUA na década de 80/90(Crenshaw) e re-
conhece o efeito dos sistemas de opressão hegemônicos, como eixos que se entrecruzam e estruturaram, 
não hierarquicamente, formas de dominação/exclusão social sob segmentos subalternizados e invizibiliza-
dos socialmente. 

No âmbito acadêmico, esta concepção passa a ser compreendida como uma abordagem/metodologia 
que permite perceber e identificar o impacto dos processos, violências, ações e/ou políticas, ao longo dos 
sistemas de opressão como: racismo, sexíssimo e classismo.Visa dar instrumentalidade teórico metodoló-
gica à inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo e cisheteropatriacado, que produzem “avenidas” 
indenitárias, onde as mulheres negras são afetadas no espaço de cruzamento e sobreposição entre raça, 
classe e gênero nas sociedades colonizadas . 

Apesar de pouco discutido na formação em Nutrição, as questões relacionadas a classe, raça e gênero 
estão imbricadas visceralmente com a origem e a genese da profissão. Como não falar de cozinha, racis-
mo, relações de produção e divisão sexual do trabalho? Parece até piada imaginar uma conversa sobre 
alimentação e nutrição no Brasil de hoje ignorando este “entrecruzamento” que “ruge” silenciosamente, nas 
distintas expressões da fome no Brasil. Como não reconhecer os modos de comer e sobrevier como uma 
rede de afetos e resistência? 

É sobre estas questões potentes que vamos conversar com a professora Denize Ribeiro.
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Clique na imagem abaixo aqui para 
assistir a entrevista

é filha de Ogum, Ekedy de Ayra do Terreiro da Casa Branca. Filha de Dona Cândida 
e mãe de Bethânia. Professora do CCS/Ufrb, Gestora de Extensão do CCS/Ufrb. 
Integrante da Rede de Mulheres de Terreiros da Bahia, da Mahin - Organização 
de Mulheres Negras, da Rede de Mulheres Negras da Bahia, do Fórum Marielles, 
da Colizao Negra por Direitos, do Levante Feminista, Coordenadora do Negras, 
Grupo de pesquisa em gênero, raça e saúde da Ufrb e integrante do Coletivo 
Angela Davis. Nutricionista de formacao, sanitaristas, com mestrado e doutoras 
em  saude coletiva e pos-doc em estudos Interdisciplinares sobre a mulher no 
Neim/Ufba. Professora do curso de Nutrição cão da UFRB.

Denize Ribeiro

https://youtu.be/GOow1-taevY
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Inicio este ensaio sobre fome anunciando que também dissertarei sobre comida. Escolho esse ca-
minho narrativo porque compreendo-os como processos imbricados em nossas práticas de exis-
tência (e para muitas, de sobrevivência), ou seja, como centrais às políticas da vida (Fassin, 2012). 

Embora haja perspectivas que considerem esses objetos enquanto pólos opostos, entendo tanto a 
comida como a fome como processos políticos corporificados e territorializados. Esse é, portanto, o 
pressuposto central do presente texto. Isso posto, para falar sobre ambos os fenômenos, o da fome e 
o da comida, penso ser necessário olhar com atenção às práticas cotidianas de existência, buscando 
questionar a separação entre o corpo faminto e as relações discursivas de poder que se desenrolam 
através desses corpos e dos saberes produzidos sobre ele. No conjunto dessa produção de conheci-
mentos, aspectos de gênero, cor, etnia, raça, deficiência, classe, idade, para mencionarmos as marcas 
sociais de diferenciação mais mobilizadas, são produzidos e performados. 

Um olhar interseccional para a fome, que compreende a lógica e as consequências políticas do 
entrecruzamento de múltiplos eixos de subordinação (Piscitelli, 2008), parece essencial para que dei-
xemos de entender a fome, ainda hoje, como um problema externo ao social. Compreendida como 
“coisa dos homens”, na precisa expressão contida na letra da música “Ronco da Cuíca”, de Aldir 
Blanc e João Bosco, de 1976, tal mazela é associada continuamente com nosso lado “animal” e, 
portanto, da ordem do “instinto” e não do plano da “cultura”. Assim, toma-se, muitas vezes, a sobrevi-
vência como algo dado, não olhando para as razões pelas quais muitos corpos não têm garantido o 

Conhecer a fome:  
saberes situados e a 
produção da desigualdade

Lis Furlani Blanco

1. Entender a produção de saberes como situada, implica também questionar as formas hegemônicas de construção de conhecimento. Nes-
se sentido, é importante reconhecer que esse texto não foi concebido somente por mim, mas através de um exercício coletivo de reflexões 
sobre a temática da fome e sobre o fazer antropológico. Compartilho a autoria de muitas das proposições que trago aqui com Nathanael 
Araújo, Adriana Salay Leme, Lívia Cangiano Antipon e José Raimundo Sousa Ribeiro Jr.

1
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mínimo para sua existência (Heynen, 2008). Em 
paralelo, quando pensamos analiticamente sobre 
a comida, sobre nossos hábitos e tradições ali-
mentares, costumamos associá-la rapidamente 
com uma perspectiva da “diversidade humana” 
(Cunha, 2009), isto é, compreendemos a comida 
como diretamente conectada e conformada pelas 
diferenças que compõem o que convencionamos 
chamar de “cultura”.

Comida, cultura e diferença

Nos últimos anos fomos interpelados por afir-
mações de governantes e figuras públicas acerca 
dos temas aqui expostos. A máxima expressa por 
João Dória em 2017, quando prefeito de São Pau-
lo, de que “pobre não tem hábito alimentar, po-
bre tem fome”2 foi apenas uma das muitas inter-
pelações equivocadas feitas. Retomo aqui essa 
proposição perversa pois traz à tona uma pers-
pectiva imbricada em nossa episteme colonial e 
capitalista de que só há cultura, só existe o social, 
quando todas as nossas necessidades básicas 
são suprimidas. O corpo que “apenas” sobrevive 
é um corpo animalizado, apartado de subjetivi-
dades. Dentro dessa forma de pensar (e viver) o 
mundo, a liberdade das necessidades permitiria, 
finalmente, existirmos enquanto seres políticos, 
ou melhor, a supressão das necessidades bá-
sicas sobre essa perspectiva é entendida como 
condição essencial para a própria existência da 
política, separando assim as condições materiais 
da existência - a economia, o oikós - de seu as-
pecto social. 

Entretanto, ao olharmos para a proposição 
expressa pelo então prefeito da cidade de São 
Paulo de maneira crítica, surgem alguns ques-

tionamentos: o que restaria à quase metade da 
população brasileira que, em 2021, não tem ga-
rantido o direito básico à alimentação adequada? 
Seriam os famintos desprovidos de política, de 
cultura, corpos sem subjetividade? Estariam fora 
da esfera social?

Como precisamos comer para viver, nenhum 
outro comportamento não automático se liga de 
modo tão íntimo à nossa sobrevivência, ao mes-
mo tempo em que a comida e o comer assumem, 
assim uma posição central no aprendizado social 
por sua natureza vital e essencial, embora rotinei-
ra (Mintz, 2001). No entanto, a complexidade da 
comida e do comer é compreendida através de 
uma separação ontológica entre natureza e cul-
tura, corpo e mente, e a sobrevivência enquanto 
prática cotidiana é afastada de seus sentidos so-
ciais e políticos, principalmente em uma perspec-
tiva que concebe a fome e alimentação como um 
dualismo.

As razões genealógicas dessa clivagem 
são muitas e podemos começar a partir de seus 
efeitos na atualidade. Considero que a análise 
de Nancy Fraser (2002) sobre o neoliberalismo 
traz algumas pistas para nos ajudar. Para Fraser, 
tem acontecido nos últimos anos “uma crescente 
proeminência da cultura na ordem emergente. A 
despeito da aparência de que o centro da con-
testação política estaria se deslocando da redis-
tribuição para o reconhecimento, as conquistas 
recentes nessa área podem estar associadas a 
perdas graves no eixo da redistribuição, isto é, 
da supressão das desigualdades” (Fraser, 2002, 
p.8). Isso porque, em sua perspectiva, “as lutas 
por reconhecimento e redistribuição devem ser 
pensadas a partir de uma concepção bidimensio-
nal de justiça social, em que as dimensões cultu-

2. Disponível      em      <www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/10/1928288-doria-diz-que-pobre-nao-tem-habito-alimentar-e-afirma-desco-
nhecer-video.shtml>. Acesso em 12 jan. 2019.
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ral e econômica da vida sejam vistas como igual-
mente importantes” (Idem, ibidem). 

Traçando paralelos entre a afirmação de 
Fraser (2002) e a temática da fome e intersec-
cionalidade aqui proposta, podemos afirmar que 
muitas vezes a desigualdade estrutural que pro-
duz o fenômeno da fome é lida apenas na chave 
da diferença, ou seja, da cultura. Essa última, por 
sua vez, é entendida a partir de uma perspecti-
va sistêmica e sincrônica, como um corpus de 
pensamentos e costumes partilhados, que são, 
entretanto, descorporificados e dissociados da 
prática. O movimento inverso, por seu turno, da 
compreensão da sobrevivência como experiên-
cia produtora de subjetividades não se repete, e 
as práticas de sobrevivência e resistência a esse 
processo acabam sendo compreendidas como 
desprovidas de seu caráter social.

A premissa do antropólogo Claude Lévi-S-
trauss (1979) de que o ato de cozinhar é a ati-
vidade simbólica primordial que estabeleceria a 
diferença entre os animais e as pessoas (e por 
extensão, a cozinha), trouxe muitos avanços para 
a análise dessa atividade básica da existência hu-
mana. A metáfora da transformação da natureza 
para a cultura, do cru ao cozido, representou a 
possibilidade da compreensão do comer como 
algo além da mera ingestão de nutrientes. Não 
obstante, quando olhamos apenas para a falta de 
comida, isto é, para a falta desse objeto que ma-
terializaria a transformação da natureza à cultura 
em seu aspecto simbólico, deixamos de lado a 
importância da compreensão das práticas de (r)
existência envolvidas nesse processo. 

Talvez por entendermos a noção de cultu-
ra como a produção de um todo coerente que 
se diferencia de “outras” singularidades - outras 
“culturas” –, não nos atentamos às práticas, às 
materialidades que cotidianamente produzem a 
realidade, incidindo sobre corpos e territórios plu-
rais, diferentes, mas também desiguais em sua 
própria construção (Mol, 2002).

É esse o ponto de partida para a construção 
desse ensaio, que busca trazer uma contribui-
ção político-metodológica acerca da maneira que 
olhamos, conhecemos e entendemos a fome. 
Tendo como premissa central a ideia de que “a 
maneira que a fome é estudada e analisada in-
forma as formas que este objeto toma em todo o 
mundo” (Klein, 2013, p.5), se faz necessário pro-
duzir um questionamento acerca das formas que 
esse saber é promulgado, sobretudo ao ter como 
pressuposto a concepção de que “todo saber é 
situado” (Haraway, 2009). 

Conhecer a fome implica, assim, em enten-
der quem fala sobre ela, quem a experiencia, 
quais discursos são mobilizados em sua criação 
e a partir de que maneira essas formas construí-
das através de depósitos ao longo do tempo se 
solidificam, criam sujeitos e transformam com ela 
a própria realidade.  Usando as próprias palavras 
de Donna Haraway, 

“...estou argumentando a favor de políticas e 
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epistemologias de alocação, posicionamen-
to e situação nas quais a parcialidade e não 
universalidade é a condição de ser ouvido 
nas propostas a fazer de conhecimento ra-
cional. São propostas a respeito da vida das 
pessoas; a visão desde um corpo, sempre 
um corpo complexo, contraditório, estrutu-
rante e estruturado, versus a visão de cima, 
de lugar nenhum, do simplismo” (HARAWAY, 
2009, p.30) 

Nesse sentido, ao olharmos para a afirma-
ção de João Dória Jr. citada no início deste texto 
e para tantas outras, podemos atentar nos às pró-
prias características do enunciador como parte es-
sencial na produção de um tipo de compreensão 
da fome que conforma também o corpo daqueles 
que a experienciam. A visão interseccional para a 
fome, atenta à importância do “posicionamento” 
(Haraway, 2009) na produção de conhecimento, 
nos ajuda a “dar corpo” para esse fenômeno. 

“É preciso conhecer a fome para saber des-
crevê-la”

Não foi na Sorbonne, nem em qualquer outra 
universidade sábia que travei conhecimento 
com o fenômeno da fome. A fome se revelou 
espontaneamente aos meus olhos nos man-
gues do Capiberibe, nos bairros miseráveis 
do Recife - Afogados, Pina, Santo Amaro, 
Ilha do Leite. Esta foi a minha Sorbonne. A 
lama dos mangues de Recife, fervilhando de 
caranguejos e povoada de seres humanos 
feitos de carne de caranguejo, pensando e 
sentindo como caranguejo. (...) Foi assim 
que senti formigar dentro de mim a terrível 
descoberta da fome. (1967, p.12) 

O fragmento acima, de Josué de Castro em 
seu único romance publicado, “Homens e Caran-
guejos”, nos conta sobre seu processo de “des-
coberta da fome”. O geógrafo brasileiro autor de 
“Geografia da Fome” traz suas memórias de in-
fância no Recife para nos mostrar que ainda que 
a fome seja um fenômeno produzido pelos ho-
mens, não é, entretanto, “um produto exclusivo do 
mangue” (1967). Ao longo de sua trajetória como 
intelectual reconhecido mundialmente, Josué pro-
duz um enquadramento da fome enquanto uma 
mazela universal, porém localizada: “uma expres-
são biológica de males sociológicos, que está in-
timamente ligada com as distorções econômicas 
do subdesenvolvimento” (1967). Em sua narrativa 
pessoal que se mistura com a “história da fome”, 
Castro tenta tornar evidente a importância de 
olharmos para a fome a partir de nossas expe-
riências de subdesenvolvimento, colocando em 
pauta a perspectiva dos saberes situados como 
parte essencial da produção da própria definição 
de fome.

 Assim como Josué de Castro “encontrou” 
ou “descobriu” a fome através da experiência das 
pessoas que (sobre)viviam a esse e com esse fe-
nômeno, minha principal aproximação analítica à 
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tal mazela aconteceu durante minha pesquisa de 
mestrado em Antropologia Social, que tinha como 
tema central a classificação do comestível em 
contextos de precariedade (Blanco, 2015). Ainda 
que nunca tenha experienciado a fome no corpo – 
a falta de alimentos em quantidade e/ou qualida-
de necessária para o “bem-viver” – e nem mesmo 
tenha sentido na pele o risco dela me acometer, 
as mulheres com quem caminhei nessa pesqui-
sa me permitiram avistar o que a escritora Maria 
Carolina de Jesus expressou em sua literatura: “a 
fome é professora” e para “descrevê-la é preciso 
conhecê-la” (Jesus, 1960, p. 26).

Pontuo essa questão desde o início precisa-
mente por compreender a importância das formas 
de conhecer um fenômeno na construção de sua 
própria definição, e assim situo a minha “desco-
berta da fome” como uma entre tantas outras. 
Não obstante, destaco aqui a contribuição de um 
“olhar antropológico” para a análise crítica de tal 
fenômeno ao ter como premissa as inquietações 
advindas da reflexibilidade no fazer etnográfico. 
Isto é, a partir da compreensão da antropologia 
enquanto lócus de produção de saberes e, assim, 
parte da produção da própria realidade estudada, 
busco questionar as maneiras em que a fome é 
definida enquanto objeto de atenção, dando es-
pecial destaque aos efeitos de poder imbricados 
nesse processo. 

Concordando com Lygia Sigaud (1995) que, 
ao retomar Edmund Leach, diz que existem teo-
rias antropológicas que dizem mais sobre aqueles 
que as elaboraram do que sobre a própria disci-
plina e que, talvez, certas teorias discorram mais 
ainda sobre a sociedade que produziu o pesqui-
sador do que sobre a sociedade estudada por ele. 
Considero necessário lançarmos luz ao processo 
de produção da fome enquanto objeto analítico em 
direta relação com outro objeto: a comida. Fazer 
esse exercício de escavação na produção desse 
tipo de conhecimento pode nos ajudar a enten-
der um pouco o porquê da escassez de estudos 

sobre comida e fome na antropologia, trazendo à 
tona os efeitos dessa prática de apagamento.

Em um breve levantamento bibliográfico dos 
estudos antropológicos sobre alimentação, po-
demos perceber que a antropologia que estuda 
o humano, em suas especificidades e universali-
dades, desde seu princípio demonstrou interesse 
pela análise da comida como hábito específico de 
sociedades ou grupos. No entanto, como afirma 
Mintz (2001), a comida enquanto tal (intrinseca-
mente) tem sido um objeto de estudo menos in-
teressante para a antropologia do que suas impli-
cações sociais. Apesar da importância da comida 
em diversos estudos antropológicos, um pensar 
questionador da comida que veja o que se come 
enquanto relação não é dominante na disciplina. 
Isso traz consequências para a forma que olha-
mos para a fome. 

De acordo com Vernon (2007) e Simmons 
(2009, 2015), a fome enquanto objeto de atenção 
global, isto é, enquanto um problema moderno, 
tem uma história recente. Há menos de dois sé-
culos, a fome era vista como um ato divino que 
acometia aqueles com falta de força de vontade e 
fibra moral. Com o nascimento da economia po-
lítica (Foucault, [1978] 2008) e a proeminência e 
consolidação de teorias econômicas como a de 
Thomas Malthus (1978, 1820) e Joseph Town-
send (1786), a fome passou a ser compreendida 
através de uma perspectiva socioeconômica, que 
a definia enquanto um “mal necessário”. Para es-
ses economistas, a fome ensinaria aos preguiço-
sos e indigentes a disciplina moral do trabalho, a 
adentrar a modernidade como indivíduos capazes 
de competir no mercado.

Foram as grandes crises de escassez de ali-
mentos do século XVIII e XIX e sua expressão 
generalizada em um grande contingente da po-
pulação trabalhadora que trouxeram importantes 
questionamentos acerca dessa forma de com-
preender tal fenômeno. A fome se transforma, a 
partir desse momento, em um problema social 
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que impediria os processos de modernização, e 
por isso, precisaria ser conhecida, estudada cien-
tificamente e, assim, governada. Os Estados-na-
ção passam a empreender então, grandes esfor-
ços para a definição científica e universal dessa 
mazela, buscando formas de otimizar sua gestão, 
tanto na metrópole como na colônia. 

É nesse contexto que a nutrição surge como 
uma das disciplinas primordiais na produção da 
fome (Simmons, 2008, 2015; Turner, 1989). Ad-
vinda da necessidade de estabelecimento de um 
mínimo vital que determinasse aqueles acome-
tidos pela mazela da fome, a nutrição conjunta-
mente a outros campos de saber como a agrono-
mia, química, física, medicina, e economia e as 
ciências humanas, buscou produzir a fome como 
um problema social que poderia ser resolvido a 
partir de um cálculo das necessidades humanas 
básicas. A consolidação desta ciência dedicada 
exclusivamente ao estudo da alimentação huma-
na de uma perspectiva biológica - entendendo o 
corpo enquanto máquina - foi, assim, uma legi-
timação de seu lugar hegemônico para se falar 
da fome, instituindo através de sua tecnopolítica 
uma forma específica de compreender esse fe-
nômeno.

Penso ser importante destacar que a fome 
enquanto categoria moderna vai tendo seus sig-
nificados transformados ao longo da história em 
direta relação com as formas de medi-la e com os 
campos de saber que a constituem como objeto 
de atenção. O faço precisamente para trazer luz 
às formas como a própria antropologia se inse-
re nesse processo. No correr do tempo, ocorreu 
uma produção da fome como um fenômeno mais 
amplo do que a falta total de comida - a inanição. 
Sua definição passa a compreender também a 
má nutrição ou má alimentação, surgindo aí um 
proeminente campo de análise para as ciências 
humanas. Se torna objetivo das ciências sociais 
e, mais especificamente da antropologia, des-
velar por quais razões algumas pessoas não se 

Um dos principais 
questionamentos 

acerca da construção 
da antropologia 

enquanto ciência que 
estuda “a cultura” (a 
diferença, o outro) 

trata, precisamente, 
de uma tentativa 
de reestabelecer 
a possibilidade 
de um contínuo 
entre significado 
e prática, mente e 
corpo, conceito e 

performance

"

"
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alimentavam corretamente, questionando princi-
palmente o lugar que a noção de raça (e, pos-
teriormente, de cultura) ocupava na produção de 
certos hábitos alimentares. Enquanto a nutrição 
buscava “encontrar” uma métrica universal das 
necessidades nutricionais, tendo como modelo 
o homem médio europeu, a antropologia tentava 
entender o lugar da diferença na alimentação. 

Em um contexto de desenvolvimento das po-
tências europeias a partir de distintos processos 
de colonização, a compreensão da diferença, isto 
é, daquilo que nos identificava enquanto perten-
centes a um grupo social específico, aquilo que 
nos era particular, se tornava central para a pro-
dução e manutenção de relações de poder. Como 
nos ensina Manuela Carneiro da Cunha, “noções 
como raça, e mais tarde, cultura, são todas elas 
bens (ou males) exportados. Os povos da perife-
ria foram levados a adotá-las, do mesmo modo 
que foram levados a comprar mercadoria manu-
faturada” (2009, p.312).

Envolvida em uma controvérsia ativa sobre 
os significados de seu principal objeto de interes-
se, a cultura, tem havido, nos últimos anos, um 
intenso debate antropológico sobre a proprieda-
de da sua utilização. A discussão sobre fome e 
comida se insere nesse debate precisamente por 
sua centralidade no próprio desenvolvimento da 
disciplina enquanto saber legitimado para falar do 
outro, do diferente. Ainda que Carolina Maria de 
Jesus (1960) esteja apontando para a produção 
da fome como uma decisão de poder, concorda-
mos com sua afirmação de que “quem inventou 
a fome são os que comem”. Encontramos aí um 
importante ponto de partida para o questionamen-
to dos processos de produção analítica de certos 
objetos que afligem grande parte da população. O 
que permitiria, talvez, produzir uma outra maneira 
de entendê-los e combatê-los.

Um dos principais questionamentos acerca 
da construção da antropologia enquanto ciência 
que estuda “a cultura” (a diferença, o outro) trata, 

precisamente, de uma tentativa de reestabelecer 
a possibilidade de um contínuo entre significado 
e prática, mente e corpo, conceito e performance. 
Tal premissa buscaria se contrapor a uma ideia 
representacional do corpo como um instrumen-
to passivo, reivindicando que a cultura não é um 
substantivo, mas um verbo (Overing, 1998). As-
sumindo, assim, que ao invés de dizermos que 
“vivemos em uma cultura”, deveríamos com-
preender que “vivemos culturalmente” (Ingold, 
1994, p.330).

Ao tratarmos da história da fome na antropo-
logia encontramos, então, um exemplo paradig-
mático de como as condições sociais de produ-
ção dos próprios objetos de atenção das ciências 
perpassam e são conformadas por relações de 
gênero, classe, idade, etnia, nacionalidade, de-
ficiência, entre outras. Uma das primeiras antro-
pólogas a falar de fome, defendendo a ideia de 
que “a nutrição não poderia ser compreendida de 
maneira separada de seus sentidos e expressões 
socioeconômicas e culturais” (Richards, 1932, 
p.212) foi a inglesa Audrey Richards em sua obra 
de 1932, “Fome e trabalho em uma sociedade 
selvagem”. Ainda que o trabalho de Richards te-
nha sido encomendado com objetivos associados 
ao desenvolvimento colonial entre o Povo Bantu 
do Sul, e se tornou uma peça-chave nos proces-
sos de governança nas colônias da região, é im-
portante destacar aqui que sua perspectiva que 
entendia a fome e a alimentação como um fenô-
meno sócio-biológico-cultural-econômico não se 
tornou hegemônica ao longo do desenvolvimento 
da disciplina. 

De acordo com Mintz (2001), a escassez de 
análises que entendem a fome e a alimentação 
como práticas que extrapolam a dualidade entre 
realidade e representação, corpo e espírito, na-
tureza e cultura está diretamente associada com 
questões de gênero e raça: gênero das estudio-
sas do tema, que eram em sua maioria mulheres 
- as únicas que podiam ter acesso a certos espa-



Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares - OBHA

30

ços e experiências no campo e que não se tor-
naram grandes referências na disciplina -  e raça 
daqueles que experienciavam a mazela da fome. 

Como nos lembra Mariza Corrêa (2003) é 
imprescindível prestar atenção nas relações en-
tre raça e gênero (entre outras) para entender o 
modo como essas relações foram, ao longo do 
desenvolvimento da disciplina, alçadas à condi-
ção de objetos antropológicos, ou incorporadas 
na própria produção de outros objetos de análise, 
como a fome. Olhando para a história da fome 
enquanto fenômeno moderno, desde sua con-
cepção como um ensinamento aos pobres, até 
ser compreendida como um problema “cultural”, 
e prestando especial atenção nos “saberes situa-
dos” (Haraway, 2009) acerca de tal mazela, isto 
é, quem, quando, como e onde se falava sobre 
fome, podemos concluir que a fome é, em sua gê-
nese, um objeto racializado, territorializado, gene-
rificado, isto é, corporificado e encarnado.

“O que é mesmo que a gente chama de fome?”

 Em setembro de 2020, em meio a uma 
das maiores crises sanitárias já enfrentadas pelo 
país - a pandemia de COVID-19 - foram divulga-
dos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) os resultados da Pesquisa de Or-
çamentos Familiares (POF) referente aos anos 
de 2017 e 2018. Nesta pesquisa foi aplicado o 
questionário da Escala Brasileira de Insegurança 
Alimentar (EBIA), que busca ser uma medida di-
reta e domiciliar da Insegurança Alimentar, classi-
ficando os domicílios em quatro graus atribuídos 
pela escala: segurança alimentar, insegurança 
alimentar leve, insegurança alimentar moderada 
e insegurança alimentar grave que é considerada 
fome. Os resultados desta pesquisa mostram que 
houve um aumento significativo da insegurança 

alimentar em todo o Brasil se comparamos os 
resultados com os dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílio (PNAD)1 de 2013. De 
acordo com os dados, 36,7% dos domicílios do 
país (o equivalente a 25,3 milhões) estavam em 
algum grau de Insegurança Alimentar (IA): IA leve 
(24,0%, ou 16,4 milhões), IA moderada (8,1%, ou 
5,6 milhões) ou IA grave (4,6%, ou 3,1 milhões), 
isto é, 84,9 milhões de pessoas que habitavam 
domicílios com algum grau de insegurança ali-
mentar.

Através desses dados é possível traçar um 
perfil das pessoas que mais sofrem com a fome 
no Brasil. Em relação à classe social, isto é, ao 
rendimento familiar, podemos ver que a despesa 
média mensal familiar com alimentação era de R$ 
658, o que equivalia a 14,2% do total das des-
pesas, entre as famílias mais pobres esse gasto 
caía para R$ 329 e era responsável por 22% do 
orçamento doméstico. Por outro lado, as famílias 
com rendimento superior a 15 salários-mínimos 
gastavam em média R$ 2.061 e comprometiam 
apenas 7,6% de seu orçamento com a alimenta-
ção. Esses dados indicam não apenas a enorme 
desigualdade que caracteriza os gastos com ali-
mentação entre as famílias brasileiras como tam-
bém explicitam a circunscrição da experiência da 
fome em uma população específica, tendo em 
vista que os domicílios mais pobres têm compro-
metidos uma parte significativa de seu orçamen-
to com uma despesa essencial à sobrevivência. 
Sem nem mesmo mencionar que essa desigual-
dade também se manifesta na quantidade e varie-
dade de alimentos adquiridos pelas famílias.

Além da POF que trouxe dados do período 
pré-pandemia, o “Inquérito Nacional sobre Inse-
gurança Alimentar no Contexto da Pandemia da 
Covid-19 no Brasil” publicado pela Rede Pens-
san no início de 2021, indica que “algumas con-

1. Até 2013 a EBIA era aplicada na Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, a PNAD.
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dições individuais podem afetar negativamente a 
situação de segurança alimentar”. Nos resultados 
apresentados no inquérito é possível perceber 
que em 11,1% dos domicílios chefiados por mu-
lheres, os habitantes estavam passando fome, 
contra 7,7% quando a pessoa de referência era 
homem. Das residências habitadas por pessoas 
pretas e pardas, a fome esteve em 10,7%. Entre 
pessoas de cor/raça branca, esse percentual foi 
de 7,5%. A fome se fez presente em 14,7% dos 
lares em que a pessoa de referência não tinha 
escolaridade ou possuía Ensino Fundamental In-
completo. Com Ensino Fundamental Completo 
ou Ensino Médio Incompleto, caiu para 10,7%. E, 
finalmente, em lares chefiados por pessoas com 
Ensino Médio Completo em diante, despencou 
para 4,7%.

Sem me estender mais na discussão sobre 
os dados dessas duas importantes pesquisas que 
foram trazidas aqui de maneira muito resumida, 
gostaria de salientar dois aspectos que contri-
buem para as proposições reflexivas finais deste 
ensaio. O primeiro deles diz respeito à pergunta 
que é título dessa sessão: o que é mesmo que 
a gente chama de fome? Tal questionamento co-
locado por Helena Silvestre (2019) em seu livro 
“Notas sobre a fome” nos ajuda a pensar sobre 
a própria definição de tal fenômeno enquanto um 
lócus de disputa tecnopolítica.

Nos dados da POF e do inquérito da Rede 
Penssan, a fome é sinônimo “apenas” de insegu-
rança alimentar e nutricional grave, ou seja, ela é 
identificada somente quando ocorre falta de ali-
mentos em termos quantitativos em um domicílio. 
Se levarmos em consideração que a alimentação 
é um processo sociocultural-econômico-biológi-
co, como já afirmava Audrey Richards em 1932, 
podemos concluir que qualquer nível de insegu-
rança alimentar, como descrito na EBIA, deveria 
ser considerado como fome ou “risco de fome” 
(Sousa Ribeiro Jr., 2021), pois impediria o aces-
so à alimentação adequada de um ponto de vista 

mais amplo do que aquele associado apenas ao 
funcionamento pleno do corpo enquanto “máqui-
na”.

De acordo com Maria do Carmo Freitas, em 
“Agonia da Fome” (2003), a própria compreensão 
e definição do que entendemos por fome acaba 
por tecer e delinear a maneira como este objeto 
é analisado e por conseguinte (re) criado. Nesse 
sentido, se olharmos para a fome separando em 
sua própria concepção enquanto fenômeno aquilo 
que seria da ordem da sobrevivência e aquilo que 
corresponderia ao social e a cultura, estaríamos 
produzindo um objeto de atenção que não com-
preende o próprio corpo como produto e produtor 
de relações sociais estruturais e estruturantes.

Assim, o segundo ponto de destaque trata 
precisamente da afirmação de que “existem al-
gumas condições individuais que podem afetar 
negativamente a situação de segurança alimen-
tar”. Talvez, por estarmos tão imersos nos efeitos 
de produção de realidade oriundos de uma forma 
capitalista de existência (Stengers, 2002), não da-
mos devida importância à produção da subjetivi-
dade, da individualidade e da diversidade como 
inseridas nessa forma específica de reprodução 
da vida. O que muitas vezes é lido como “condi-
ções individuais” são, na verdade, processos de 
interação entre dois ou mais eixos de subordina-
ção (Crenshaw, 2002, p.177), que conformam o 
corpo e suas experiências de sobrevivência nes-
se mundo.

Nesse sentido, a maior contribuição que pen-
so trazer a partir de uma reflexibilidade (Cunha, 
2002) da produção da antropologia sobre fome 
não se localiza na sua produção bibliográfica em 
si, mas nos questionamentos políticos-epistemo-
lógicos acerca da construção desse objeto, so-
bre a maneira que o conhecemos, descobrimos, 
identificamos, enquadramos e promulgamos. A 
construção de conhecimento sobre a fome, a qual 
é, acima de tudo uma experiência materializada 
no corpo, tem que levar em consideração os cor-
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pos que vivenciam e também os que produzem a 
fome, não só enquanto objeto analítico, mas como 
lócus primordial de produção de saber. Como nos 
ensina Lélia Gonzalez (1983), o lugar em que nos 
situamos determinará nossa interpretação sobre 
o duplo fenômeno do racismo e do sexismo, e por 
consequência, dos outros fenômenos associados 
a eles, como a própria fome.

Não é à toa que as principais intelectuais 
que propõem uma crítica às formas hegemônicas 
de produção de saber, são, em sua maioria, mu-
lheres negras (e em alguns casos, autodeclara-
das anticapitalistas). Essa crítica é essencial ao 
reconhecermos que “as definições vigentes de 
neutralidade, objetividade, racionalidade e univer-
salidade da ciência, na verdade, frequentemente 
incorporam a visão do mundo das pessoas que 
criaram essa ciência: homens – os machos – oci-
dentais, membros das classes dominantes e, po-
demos acrescentar, brancos” (Hirata, 2014).

O que tentei propor aqui como ponto de par-
tida para futuras reflexões coletivas se refere ao 
exercício de deixarmos de pensar a fome e a luta 
pela sobrevivência enquanto processos fora das 
experiências corporais, e por isso, políticas e ma-
teriais das pessoas. Entender a fome enquanto 
estrutural em nossas relações, isto é, concebendo 
também que é possível produzir saberes “desde 
a fome, com fome, entorpecendo de desejo tudo 
que resiste a ela” (Silvestre, 2019, p.17), pode 
evidenciar que não é mais uma opção excluir as 
externalidades na compreensão dessa mazela, 
precisamente porque, para muitas pessoas essas 
chamadas externalidades constituem suas pró-
prias condições de sobrevivência.

Como apontado em outro momento (Blan-
co, 2019), concordo com Marx e Engels (2007 
[1932]), quando esses afirmam que: 

o primeiro pressuposto de toda a existência 
humana e, portanto, de toda a história é que 
todos os homens devem estar em condições 
de viver para poder ‘fazer história’. Mas, para 

viver, é preciso antes de tudo comer, beber, 
ter moradia, vestir-se e algumas coisas mais. 
O primeiro fato histórico é, portanto, a pro-
dução dos meios que permitam que haja a 
satisfação dessas necessidades, a produção 
da própria vida material, e de fato esse é um 
ato histórico, uma exigência fundamental de 
toda a história, que tanto hoje como há milê-
nios deve ser cumprido cotidianamente e a 
toda hora, para manter os homens com vida 
([1932] 2007, p. 39).

 Por termos tomado o domínio do social 
como o campo sobre o qual as ciências sociais 
podem discutir e produzir, acabamos por delinear 
e instituir a criação de um objeto nosso, deixando 
para a biologia, medicina e nutrição o direito ex-
clusivo de falar sobre os corpos. No entanto, se o 
estado físico dos corpos não pode ser separado 
de seus aspectos socioculturais, como aponta a 
citação de Marx e Engels ([1932] 2007), temos 
que buscar entender a fome como um processo 
diretamente imbricado nas formas em que certas 
diferenças produzem desigualdades que se so-
brepõem e são, sobretudo, corporificadas.

 De uma perspectiva interseccional, isso 
significa dizer que “a pessoa não é divisível em 
cada situação particular, o que implica que as 
opressões a atingem de modo combinado, coe-
xistindo e reforçando-se mutuamente na pro-
dução das desigualdades sociais” (Mello, Gon-
çalves, 2010, p.68). Nesse sentido, a proposta 
interseccional apresentada aqui se constitui como 
um conceito analítico que permitiria ler, interpretar 
e produzir a realidade a partir do reconhecimento 
da fome enquanto fenômeno e objeto situado. 
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“Beba a minha terra!”
Sandra Guimarães

Quando a busca por pertencimento passa por ervas selvagens ou a história de refu-
giadas palestinas conectando-se às suas terras ancestrais por meio de uma xícara 
de chá de ervas.

Para refugiados e refugiadas palestinas, o chá de ervas representa mais, muito mais, 
do que uma mistura de plantas e água quente. Elas bebem o “Balad”, a terra an-
cestral da qual foram expulsas. Elas bebem as lembranças da infância, as canções 
e as histórias das gerações que vieram antes delas. Elas bebem as colinas e vales 
proibidos que aparecem nos olhos úmidos de suas avós. E no caso de Sidra e sua fa-
mília, também bebem o suor, a ansiedade e o sorriso cauteloso de um camponês que 
atravessa muros, fronteiras e o poder colonial que entrincheira o povo palestino para 
trazer-lhes um pedaço daquela terra proibida, presente em um punhado de ervas.

Tudo começou no dia em que Sidra, uma refugiada palestina da terceira geração, 
me disse que tinha encontrado salsinha do seu povoado natal na feira, mas que não 
tinha podido trazer a erva para casa porque ela era mais cara do que as ervas culti-
vadas localmente e não cabia no seu orçamento.

todas as fotos que acompanham esse texto são da própria autora
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Conheci Sidra que mora em um dos 19 cam-
pos de refugiados da Cisjordânia1 ocupada, quan-
do me mudei para a Palestina em 2008. Criamos 
juntas um projeto para mulheres refugiadas, co-
laboramos durante alguns anos e nos tornamos 
amigas. Seus avôs e avós foram expulsas de seu 
povoado natal por milícias sionistas em 1948. A 
maior parte das terras desse povoado foi coloni-
zada por residentes do recém-criado Estado de 
Israel, mas uma área permanece inabitada e as 
ruínas de algumas casas de pedra, antigo lar das 
habitantes nativas, são testemunhas da vibrante 
comunidade que um dia viveu naquele lugar. A 
salsinha que Sidra tinha visto na feira vinha das 
plantações próximas da colônia israelense que 
fica no topo das terras antes habitadas pela sua 
família. Lembro da dor na sua voz quando ela 
anunciou: “Não consigo nem sequer comprar as 
ervas que crescem nas nossas terras.”

Sidra cresceu ouvindo as histórias de sua avó 
materna. Histórias que descreviam o que a anciã 
considerava como lar. Um lugar onde as uvas ti-
nham um sabor que não podia ser comparado a 
nada que crescia perto do campo de refugiados 
onde elas moram. Onde os pepinos tinham um 
gosto e cheiro deliciosos, enquanto os vendidos 
na feira local eram insípidos e inodoros. A avó fa-
lava das amendoeiras, dos pés de damascos e 
das oliveiras no pomar familiar e do quanto ela 
sentia falta de seus frutos. Por isso Sidra sonha-

va, desde muito pequena, em comer aquelas fru-
tas e verduras. Ela nunca conseguiu visitar o po-
voado de seus avôs e avós, apesar do lugar estar 
a apenas 30 km de distância de onde ela mora 
hoje. Um muro de concreto, construído por Israel, 
bem como soldados israelenses e postos de con-
trole militar, separam os dois lugares. Mas esses 
não são os únicos obstáculos entre Sidra e a ter-
ra de sua família. Como acontece com qualquer 
pessoa palestina da Cisjordânia ou da Faixa de 
Gaza ocupadas, ela precisa de uma autorização 
israelense2 para cruzar a Linha Verde (fronteira 
entre Israel e a Cisjordânia, reconhecida pela co-
munidade internacional), um documento que não 
é fácil de obter. Aquela salsa que ela não pôde 
comprar era o mais perto que ela conseguiria che-
gar de sua terra natal. Uma passagem comestível 
que a levaria, através do paladar, até lá.

Depois da minha conversa com Sidra sobre 
a salsinha comecei a perceber que essa saudade 
de frutas, legumes e ervas que crescem no lado 
proibido da Linha Verde era um fio condutor que 
unia palestinos e palestinas desenraizadas. Isso 
ficou evidente durante as entrevistas que fiz mais 
tarde com sobreviventes da Nakba, a “catástrofe” 
de 1948, quando as milícias sionistas expulsaram 
dois terços do povo palestino da Palestina históri-
ca, que se tornaria em seguida o maior grupo de 
refugiados e refugiadas no mundo. Estes pales-
tinos e palestinas eram adolescentes ou jovens 

1. “Cisjordânia” faz referência à parte da Palestina histórica que fica entre a Jordânia e o que é conhecido hoje como Israel. A Cisjordânia é 
lar de mais de 3 milhões de palestinos e palestinas, das quais quase 900 mil são refugiadas (de acordo com a Agência das Nações Unidas de 
Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Médio). A população palestina na Cisjordânia, Faixa de Gaza e Jerusalém Oriental vive 
sob o controle total do exército israelense, num regime de ocupação militar, desde 1967. 1- “Cisjordânia” faz referência à parte da Palestina 
histórica que fica entre a Jordânia e o que é conhecido hoje como Israel. A Cisjordânia é lar de mais de 3 milhões de palestinos e palestinas, 
das quais quase 900 mil são refugiadas (de acordo com a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Orien-
te Médio). A população palestina na Cisjordânia, Faixa de Gaza e Jerusalém Oriental vive sob o controle total do exército israelense, num 
regime de ocupação militar, desde 1967.

2. Pessoas palestinas vivendo na Cisjordânia e na Faixa de Gaza precisam de uma autorização do governo israelense para entrar no resto 
da Palestina histórica. Essa autorização não é fácil de conseguir, por isso muitas pessoas palestinas nunca saíram dos enclaves onde estão 
confinados pela colonização israelense.
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adultas durante a Nakba. Sempre que eu lhes 
perguntava como era a vida em suas cidades e 
vilarejos de origem, elas falavam sobre a comida 
que crescia na terra e sobre o quanto elas senti-
ram falta dela.

Isso passou a me intrigar. Refugiados e refu-
giadas palestinas que vivem na Cisjordânia ocu-
pada ainda têm acesso ao tipo de alimento que 
comiam em seus povoados de origem. A Palestina 
histórica é um território pequeno e você encontra 
mais ou menos os mesmos produtos alimentares 
onde quer que vá. Apesar de acreditar na since-
ridade da avó de Sidra e das outras sobreviven-
tes da Nakba com quem conversei quando elas 
elogiaram o sabor superior de qualquer coisa que 
crescia em suas terras, acho pouco provável que 

as frutas e legumes colhidos a apenas 
alguns quilômetros de distância de onde 
vivem hoje sejam significativamente su-
periores em termos gustativos. 

Os métodos agrícolas modernos, 
com suas sementes híbridas e agrotó-
xicos, empurrados para as agricultoras 
palestinas pelo agronegócio israelense 
ao longo dos anos, são provavelmente 
os verdadeiros culpados pela falta de sa-
bor dos vegetais vendidos nos mercados 
palestinos hoje. É importante acrescen-
tar aqui que muitas agricultoras e agri-
cultores nunca pararam de usar semen-
tes crioulas e ainda cultivam a terra da 
maneira tradicional, por isso é possível 
encontrar vegetais incrivelmente saboro-
sos na maioria das cidades e povoados 
palestinos. Então comecei a descon-
fiar que, no fundo, não era exatamente 

do sabor dos vegetais que as sobreviventes da 
Nakba sentiam falta, mas sim de algo muito mais 
profundo.

Como antiespecista, chamou-me a atenção 
o fato de as refugiadas que entrevistei nunca te-
rem falado sobre os alimentos de origem animal 
que comiam em seus vilarejos e povoados de 
origem. Por não estarem fisicamente conecta-
dos à terra, como é o caso das plantas, animais 
são atravessadores entre a comedora humana e 
o território. O mais perto que você pode chegar 
de comer uma terra sem realmente colocá-la na 
boca é comendo os vegetais que crescem nela. 
Para as sobreviventes da Nakba, alimentos ve-
getais representavam a conexão perdida com 
sua terra de origem. E era isso que as refugiadas 
palestinas nascidas no exílio desejavam: sentir o 
gosto do pertencimento.

3.  Za’atar é uma erva da família do orégano, que é a alma da culinária palestina (e dos países vizinhos).
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Alguns anos atrás eu fui almoçar na casa de 
Sidra, no campo de refugiados em Belém, como 
eu fazia com frequência. Depois dos cumprimen-
tos e beijos da chegada, ela disse que queria me 
mostrar algo. Sidra me levou para o pequeno pá-
tio atrás de sua casa e apontou para uma bandeja 
de metal redonda, onde ervas de um verde pálido 
secavam. Vendo meu olhar de incompreensão, 
ela disse com uma voz cheia de alegria:

“São ervas do meu povoado!”

Enquanto preparava o chá com um punha-
do dessas ervas aromáticas, chamadas ‘corniyeh’ 
em Árabe, ela explicou como as obteve.

“Tem esse homem que vem ao campo de 
refugiados de vez em quando e vende corniyeh, 
za’atar3 e sálvia de nossos povoados em 48 (48 
é o nome que palestinos e palestinas usam para 
se referirem às suas terras ancestrais, terras que 
hoje são consideradas parte do Estado de Israel, 
em referência ao ano em que a colonização sio-
nista começou). Eu o conheci quando era criança. 
Minha avó estava conversando com uma vizinha 
na rua e de repente ela disse: ‘Estou sentindo o 
cheiro do meu povoado!’ Alguns segundos depois 
ele apareceu na esquina da rua, empurrando um 
carrinho cheio de ervas frescas do nosso povoa-
do.”

No dia em que descobri que havia um pa-
lestino levando ervas selvagens para refugiadas 
palestinas, ervas que tinham crescido em seus 
povoados de origem, também aprendi a visitar um 
lugar sem sair do sofá. Sidra colocou uma xícara 
da infusão feita com as ervas da aldeia de suas 
avós na minha mão e disse: “Esta é a minha terra. 
Beba a minha terra.”

Sidra também falou sobre como era impor-
tante que seus filhos e filhas consumissem essas 
ervas.

“Minhas crianças não gostam de beber chá 
de sálvia, mas é bom para o estômago, então 
quando eles têm dor de estômago eu faço chá de 
sálvia. Elas sempre reclamam do sabor se estou 
usando sálvia normal, mas quando a sálvia é do 
nosso povoado eu aviso, então elas bebem o chá 
felizes”.

Demorou anos até que eu finalmente pudes-
se encontrar o vendedor de ervas. Nunca sabe-
mos quando ele vai aparecer e, por fazer um tra-
balho extremamente arriscado - ele foi detido por 
soldados israelenses e colocado na prisão várias 
vezes - ele pode desaparecer por meses. Além 
disso, por razões compreensíveis, ele estava re-
lutante em falar com uma estrangeira. Cruzar a 
Linha Verde sem autorização não era a única lei 
israelense ele estava quebrando.

Em 1977, o Ministério do Meio Ambiente de 
Israel listou za’atar, sálvia e akoub4 como “es-
pécies protegidas” pela lei. A justificativa foi que 
essas plantas estavam ameaçadas de extinção. 
Como resultado, tornou-se crime colher, possuir 
ou comercializar essas plantas e muitos palesti-
nos e palestinas foram indiciadas e condenadas 
por não respeitarem essa lei. A proibição de co-
lher essas plantas não se baseia em uma base 
factual confiável. Qualquer pessoa que visitar a 
Palestina pode observar que za’atar e sálvia cres-
cem abundantemente pelas colinas. Por isso em 
2019 a organização Adalah - Centro Legal de 
Direitos de minorias Árabes em Israel - entrou 
com uma ação na justiça israelense para exigir 
a descriminalização da colheita de za’atar, sál-
via e akoub e o fim da perseguição a coletores 

4. O nome botânico desta planta é Gundelia. Ela cresce de maneira selvagem nas montanhas e no início do ano palestinas colhem o akoub 
jovem, que é considerado uma iguaria na culinária palestina. Seu sabor delicado lembra aspargos e alcachofra.
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e coletoras de ervas palestinas. Em 
resposta, as autoridades israelense 
declararam que “iriam rever as leis 
de proibição para permitir a colheita 
para o uso pessoal”.

Proibir palestinas de acessar 
alguns dos ingredientes mais impor-
tantes da sua culinária é mais uma 
tentativa israelense de destruir a 
identidade palestina, atacando sua 
cultura alimentar e abrindo caminho 
para a limpeza étnica contínua do 
povo palestino. Como a escritora pa-
lestina Mariam Bargouti disse: 

“Nós, palestinos e palestinas, não estamos 
sendo expulsas de nossas cidades e terras 
ancestrais apenas por meio de demolições 
de habitações, colônias ilegais, revogações 
arbitrárias de residência ou balas. Nós tam-
bém estamos sendo expulsas pela impossi-
bilidade, fruto de um esforço sistemático, de 
exercer nosso modo de vida próprio dentro 
do nosso próprio país.”

Foi quando fiquei sabendo do que acontecia 
em Al-Araqib que pude ter a dimensão da impor-
tância do za’atar para o povo palestino. Al-Ara-
qib é um vilarejo beduíno palestino no deserto do 
Naqab, tristemente famoso por ter sido destruído 
mais de 170 vezes pelas autoridades israelenses 
desde 2010. Enquanto as escavadeiras israelen-
ses demoliam, mais uma vez, habitações e tan-
ques de água, as pessoas que fazem parte dessa 
comunidade cantavam: “Permaneceremos/Per-
maneceremos/ Enquanto houver za’atar e azei-
tona.” 

Colher za’atar selvagem é um ato de resis-
tência, assim como beber erva-mate em 1616, 
quando o governador do Paraguai proibiu seu 
consumo, descrevendo-o como um vício. Que 
força, eu me pergunto, reside nessas ervas para 

obrigar os colonos a bani-las e a tratá-las como 
uma ameaça à segurança?

Ciente do risco que aquele palestino corria 
para realizar um ato de resistência tão carrega-
do de simbolismo, eu seguia decidida a conhecer 
o “traficante de ervas”, como passei a me refe-
rir a ele. Até que em uma manhã de primavera 
em 2019 Sidra me ligou dizendo que não só o 
vendedor de ervas tinha sido libertado da prisão 
israelense, mas que ele estava no campo de re-
fugiados naquele momento e tinha finalmente 
concordado em falar comigo. Corri para a casa 
da minha amiga, onde tive que esperar algumas 
horas, com uma ansiedade que as muitas xícaras 
de chá oferecidas por ela não conseguia aliviar, 
até que ele terminasse de vender a carga de er-
vas daquele dia.

Ele finalmente apareceu acompanhado por 
um de seus filhos, os últimos ramos de cornyieh 
no fundo de seu carrinho. Depois do café e da 
baklava, doce típico recheado com nozes ou 
amêndoas, oferecidos por Sidra, ele aceitou res-
ponder as minhas perguntas.

“Comecei a fazer esse trabalho com meu 
pai, no início dos anos 1980, quando era muito 
mais fácil cruzar a Linha Verde. Eu não sou a úni-
ca pessoa que trazia ervas selvagens de aldeias 
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palestinas despovoadas em 1948 para seus ha-
bitantes originais, agora morando em campos de 
refugiados. O exército israelense me prendeu al-
gumas vezes, sim. Da última vez, eles invadiram 
minha casa durante a noite e atiraram no meu fi-
lho”. O filho dele levantou a camisa e nos mostrou 
as cicatrizes.

“Naquela noite fui preso com outro filho meu, 
que ainda está na prisão. Eu continuo fazendo 
esse trabalho porque conseguir um emprego é 
muito difícil na Palestina. Tenho poucas opções. 
É colhendo e vendendo essas ervas que consigo 
colocar comida na mesa da minha família.”

Seu filho tirou o telefone do bolso e nos mos-
trou fotos dos povoados onde eles colhem ervas. 
A família da minha amiga nunca tinha visto fotos 
do povoado de origem dos seus avôs e avós e 
foi um momento de muita emoção. “Você poderia 
nos enviar essas fotos, por favor? ” pediu o mari-
do de Sidra.

Esperei anos por este encontro e confesso 
que imaginei que seria algo mais espetacular, 
com histórias sobre caminhos complicados para 

chegar às aldeias destruídas e maneiras astutas 
de evitar ser pego por soldados israelenses. Mas 
na minha frente estava um camponês humilde 
que, além de conduzir o arriscado negócio de 
ervas, também cultivava um pequeno pedaço de 
terra ao lado de sua casa, apesar de todas as 
restrições ao acesso à água, impostas pelo go-
verno israelense às agricultoras e agricultores pa-
lestinos. Ele não via heroísmo nenhum em suas 
ações.

“Você não tem medo de continuar atraves-
sando a fronteira depois de ter sido preso tantas 
vezes? ” Perguntei. Ele se contentou em balançar 
negativamente a cabeça e seu filho, se dirigindo 
a mim pela primeira vez, acrescentou: “é a nossa 
terra. Por que deveríamos ter medo de andar na 
nossa própria terra? ”

Quando eu disse a Sidra que gostaria de es-
crever sobre a história do vendedor de ervas, ela 
quis compartilhar comigo algo extraordinário que 
aconteceu há muitos anos. Um dia a avó de Sidra 
foi visitar seu filho, um combatente da liberdade 
(pessoa que participa da resistência armada à co-

lonização israelense da Pales-
tina) servindo uma pena de 30 
anos em uma prisão israelen-
se. Essas visitas só são pos-
síveis com uma autorização 
israelense e a logística é con-
trolada pelo exército. As pesso-
as palestinas indo visitar seus 
familiares presos se reúnem 
em um posto de controle militar 
israelense e um ônibus espe-
cial as leva diretamente para 
a prisão, no deserto do Naqab, 
dentro da Linha Verde. Elas 
não podem ir a nenhum outro 
lugar do lado de lá da frontei-
ra e o ônibus nem sequer tem 
autorização para parar no ca-
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minho. Mas naquele dia o ônibus onde se encontrava a avó de Sidra quebrou enquanto voltava da 
prisão e o motorista foi obrigado a parar em uma movimentada estrada israelense, que passa do lado 
de uma floresta. As passageiras, quase todas mulheres e idosas, desceram do ônibus para esperar do 
lado de fora enquanto o motorista tentava consertar o motor. A avó de Sidra reconheceu o lugar onde 
tinham parado: “Estamos perto do meu povoado”, ela disse às outras mulheres. Então algo extraor-
dinário aconteceu. As mulheres, lideradas pela avó de Sidra, começaram a caminhar na direção da 
floresta, enquanto o motorista gritava, desesperado: “Voltem! Vocês não têm autorização para pisar aí! 
” Ignorando os gritos do motorista e a lei imposta pelo poder colonial, elas atravessaram a floresta e 
caminharam até o povoado palestino despovoado em 1948, que elas não tinham visitado desde então. 
Chegando lá elas sentaram-se sob as árvores, ao lado das ruínas das casas, e choraram. E, claro, elas 
não foram embora sem antes colher as ervas silvestres que nascem ali, que elas carregaram consigo 
de volta ao campo de refugiados.

Epílogo

Depois do encontro com o vendedor de ervas visitei o povoado da família de Sidra. Como estran-
geira, posso cruzar a Linha Verde sempre que quiser e, graças a um aplicativo desenvolvido por pales-
tinas residentes em Israel, consegui encontrar sua localização exata. Depois de caminhar um pouco 
pelo local avistei as ruínas de algumas casas de pedra e um poço. Todo o resto tinha sido destruído, 
mas as oliveiras e as amendoeiras ainda estavam lá. Sentei-me debaixo de uma árvore, assim como 
a avó de Sidra tinha feito, e liguei para a minha amiga.

“Minha querida, adivinha onde estou?” Perguntei.

Sidra não teve dificuldades em adivinhar e perguntou, brincando, se eu tinha encontrado a casa 
da sua avó. Sem surpresa, ela encerrou a conversa com um pedido: ”Por favor, colha za’atar ou qual-
quer outra erva que você encontrar aí e traga para mim.” E foi o que fiz. Escondi um enorme buquê de 
za’atar e alguns ramos de sálvia na minha mochila e no caminho de volta, enquanto atravessava um 
posto de controle militar israelense, não pude deixar de rir do fato de que eu também tinha passado a 
traficar ervas.

é escritora, cozinheira e militante anarquista e antiespecista.  Ela escreve principalmente 
sobre a luta por emancipação animal, feminismo e resistência popular na Palestina, 
onde morou por vários anos. Participou da criação da UVA (União Vegana de Ativismo) 
e constrói o veganismo popular no Brasil há mais de 10 anos. Atualmente ela mora na 
França, onde participa de um coletivo de solidariedade popular que organiza ações de 
ajuda mútua e promove práticas em autogestão na periferia norte de Paris.

Sandra Guimarães
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O corpo da mulher negra está associado 
a significados sociais disruptivos e de 
sofrimento. A cor da pele, o fenótipo de 

identidade negra africana, é uma das expressões 
de exclusão dos padrões estéticos eurocêntricos 
vigentes. Sendo os determinantes tanto indivi-
duais e coletivos negativos para inserir a raça/cor 
da pele como mais um estigma na construção da 
trajetória biográfica da obesidade na corporeida-
de1 em mulheres pobres. Esse cenário orienta  o 
Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares 
(OBHA), desde 2012,  no desenvolvimento da 
Pesquisa denominada “Biografia do Excesso de 
Peso e Obesidade em Mulheres Negras no Bra-
sil”.  Esta pesquisa de inspiração fenomenológi-
ca busca construir por meio da dimensão inter-
seccional, percursos e trajetórias biográficas que 
conjugam o tempo cronológico e fenomenológico 
de experiências vividas de mulheres com obesi-
dade. Como expressão de emancipação, de cria-
tividade e de desdogmatização da ciência para 

apreender novos significados. 
As participantes da pesquisa são mulheres 

de 20 a 55 anos diagnosticadas como obesas 
(acima de 30,0 kg/m2 do IMC) de todas as ma-
cro-regiões brasileiras inscritas no Cadastro Úni-
co de Programas  Sociais (CadÚnico) e no Siste-
ma Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional 
(SISVAN) do ano de 2015. 

A pesquisa é realizada por meio de entre-
vistas realizadas via telefone por estudantes de 
cursos de graduação das áreas de saúde e/o de 
ciências sociais, obrigatoriamente do sexo femi-
nino.

Os resultados obtidos pela pesquisa têm 
sido publicados em materiais acadêmicos. Se 
você quiser conhecer um pouco mais acesse os 
arquivos (link 1 e link 2).

A dimensão interseccional intrínseca da pes-
quisa apresenta em sua concepção o objetivo 
de descrever a percepção de mulheres pobres 
obesas beneficiárias de programas sociais. Nes-

1. Termo oriundo da fenomenologia utilizado de compreensão da relação indissociável  e complexas das dimensões  biológicas, psico-so-
ciais, afetivas e simbólicos-culturais e espirituais do corpo humano com o mundo.

Denise Oliveira e Silva

A DIMENSÃO INTERSECCIONAL DA OBESIDADE: 
REFLEXÕES SOBRE UMA  PESQUISA COM 
MULHERES OBESAS POBRES NO BRASIL

https://drive.google.com/file/d/18-WKC85a1ooH-cMyhNH09gEr0Vy12_lD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eTX-pZCzCHzdKUzSOcd46P9OQ6SbJfEM/view?usp=sharing
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te sentido, o perfil raça/cor das participantes de-
monstra que a presença preponderantemente de 
mulheres  negras e pardas (71,6%), nascidas em 
sua maioria na região nordeste (48,6%), seguida 
pelas região sudeste (26,4%), região sul (11,4%); 
região norte (8,7%) e  região centro-oeste (4,9%).  

A etnia e a cor da pele como descritor inter-
seccional revela os aspectos da desigualdade 
social relacionada à situação do processo de es-
cravidão no Brasil e a forma como a população 
negra desde a suposta Abolição da Escravidão 
vem sendo excluída do modelo civilizatório brasi-
leiro estruturado na desigualdade social. Em que 
a matriz de dominação e opressão tem operado  
o racismo  em nível individual e histórico, socio- 
estrutural que entrelaçam  o gênero, cor da pele/
etnia e classe social.

As mulheres participantes deste estudo re-
conhecem a situação histórica e estrutural da po-
breza e a  relação com a cor de sua pele, prin-
cipalmente quando são tratadas nos serviços de 
saúde.  Somado a isso, estão as  visões sobre o 
seu corpo e a sua imagem corporal e os desafio 
de viver num país com desigualdades sociais e 
racismo, que se potencializa no acesso ao cuida-
do e a assistência nos serviços  de atenção pri-
mária em saúde..

A imagem corporal das mulheres partici-
pantes da pesquisa revela a estratégia acionada 
para lidar com as inequidades sociais pelo uso 
da expressão “corpo forte”. Este significado se 
apresenta nos resultados da pesquisa como mar-
ca indelével da sobrevivência marcada em seus 
corpos por inúmeras gerações vividas por outras 
mulheres de sua ancestralidade. Ao mesmo tem-
po de reconhecimento de um corpo diferente dos 
padrões de beleza pelas características étnicas 
de matriz africana, como quadris, glúteos e per-
nas mais avantajados.

O corpo obeso das mulheres participantes 
deste estudo é  depreciado e estigmatizado em 
função do padrão eurocêntrico de beleza. É as-
sociado a dimensões estigmatizantes oriundas do 
racismo étnico/cor que molda a imagem corporal 
das mulheres participantes, com escárnio  pelos 
profissionais de saúde.

O repertório de cuidado instituído pelo mode-
lo biomédico e estético a uma mulher pobre, ne-
gra e gorda , tem sido ignorado junto às ações de 
assistência em saúde, com exceção às situações  
onde ela  passa a ser vista como  portadora de 
alguma morbidade, como hipertensão, diabetes 
ou outras doenças. 

As mulheres participantes desta pesquisa, 
reconhecem que os profissionais de saúde ex-
pressam olhares estigmatizantes tanto das cau-
sas de sua obesidade como também do tratamen-
to a ser realizado.  A exclusão  econômica e social 
destas mulheres do modelo de desenvolvimento 
social devido ao racismo histórico e estrutural do 
Brasil , não permite a elas o acesso  a elementos 
de capital de consumo que glorifica o corpo como 
objeto de valor e de novas morais biomédicas, 
farmacêuticas e de estética desta contempora-
neidade.

Os estigmas são mediados pelas diversas di-
mensões do racismo pessoal, interpessoal e insti-
tucional. O que revela a importância de pesquisas 
que ultrapassem a visão epidemiológica e clíni-
ca que alicerça a ciência da nutrição, para criar 
pontes de compreensão que utilizem abordagens 
metodológicas, que assumam a emancipação e a 
criatividade para a desdogmatização da ciência. 

A busca para apreender novos significados 
com base na gênese da desigualdade social que 
estrutura o Estado brasileiro para o desvelamento 
do racismo, do gênero e da classe social, deve 
orientar investigações para a compreensão da ali-
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mentação e nutrição humana, principalmente no 
cuidado e na assistência às mulheres com obesi-
dade no setor saúde.

A pesquisa biográfica foi o caminho escolhi-
do para a realização desta pesquisa porque atua 
com postura crítica e solidária para compreender 
o cotidiano de desenvolvimento dos fenômenos 
da vida pela escuta sensível e compromisso ético 
com a ciência cidadã. Assim, o caminho de uti-
lização de teorias compreensivas como aponta-
do por Freitas et al.2, pode apoiar o advento de 
investigações que contribuam para  lidar com a 
alimentação humana como ato primordial de vida 
completo e sublime de sua condição onívora. 

As investigações no campo da ciência da nu-
trição humana, devem levar em contatos pressu-
postos filosóficos de Kimberlé Williams Creshaw3, 
considerados como marcos na década de 1980  
sobre a teoria interseccional, sobre as identida-
des sociais sobrepostas/ interseccionadas, parti-
cularmente identidades minoritárias que se rela-
cionam com sistemas e estruturas de opressão, 
dominação ou discriminação devido a sua etnia, 
sexualidade e sua classe social. 

No Brasil as dimensões institucionais vêm 
sendo apontadas por intelectuais e ativistas ne-
gras como Lélia Gonzaléz4, Sueli Carneiro5 , Fa-

tima Oliveira6 Jurema Werneck7 , dentre tantas 
outras. Desde a década de 1970  pela luta antira-
cista e introdução da dimensão interseccional na 
formulação de políticas públicas de combate ao 
racismo e de reparação social no país.

No Brasil, o racismo está na  base de con-
cepção dos sistemas alimentares vigentes no 
planeta, pelo seu arcabouço estruturado em ine-
quidades sociais. O agronegócio é seu fiel repre-
sentante e tem sido  terreno fértil para perpetuar 
a desigualdade social, tanto no campo como na 
cidade, consubstanciada nos fatores históricos da 
colonização europeia, no genocídio das popula-
ções originárias e da escravidão da população de 
origem africana negra, por cerca de 450 anos. 

Estes aspectos estão na rede de determina-
ção causal da  Fome e da Miséria que evoluem 
pela desigualdade no acesso quantitativo  e qua-
litativo dos alimentos que geram medo e  inquie-
tações,  tanto do que não ter o que comer, como 
também do medo de comer quando existe comi-
da. Este último ocorre devido às modificações ge-
néticas (transgenia) na produção agrícola (agro-
tóxicos) e  em função do uso de aditivos químicos 
no processamento industrial dos alimentos (con-
servantes, corantes, espessantes).

2. Freitas, Maria do Carmo Soares de, Minayo, Maria Cecília de Souza e Fontes, Gardênia Abreu Vieira. Sobre o campo da Alimentação e 
Nutrição na perspectiva das teorias compreensivas. Ciência & Saúde Coletiva [online]. 2011, v. 16, n. 1.

3. Kimberlé Williams Crenshaw é uma defensora dos direitos civis americana e uma das principais estudiosas da teoria crítica da raça. Ela 
é professora em tempo integral na Faculdade de Direito da UCLA e na Columbia Law School, onde se especializa em questões de raça e 
gênero.

4. Lélia Gonzalez foi uma intelectual, autora, política, professora, filósofa e antropóloga brasileira. Foi pioneira nos estudos sobre Cultura Ne-
gra no Brasil e co-fundadora do Instituto de Pesquisas das Culturas Negras do Rio de Janeiro, do Movimento Negro Unificado e do Olodum.

5. Aparecida Sueli Carneiro é uma filósofa, escritora e ativista antirracismo do movimento social negro brasileiro. Sueli Carneiro é fundadora 
e atual diretora do Geledés — Instituto da Mulher Negra e considerada uma das principais autoras do feminismo negro no Brasil.

6.  Fatima Oliveira, homenageada pela ONU na ocasião de sua morte dia 05 de novembro de 2017. Foi uma médica que trabalhou com 
a ONU no processo preparatório da 3ª Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial e Intolerâncias Correlatas (Durban, 
2001) e na elaboração da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra” e defensora incansável dos direitos sexuais e reprodu-
tivos” das mulheres. Acessível em: https://nacoesunidas.org/onu-mulheres-lembra-legado-de-medica-e-feminista-brasileira-fatima-oliveira/

7. Jurema Pinto Werneck é uma feminista, médica, autora e doutora em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Ativista do movimento de mulheres negras brasileiro e dos direitos humanos, assumiu a Direção Executiva da Anistia Internacional -Brasil.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Interseccionalidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Opress%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Discrimina%C3%A7%C3%A3o
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A compreensão dos aspectos interseccio-
nais da problemática alimentar e nutricional pode 
apoiar ações mais eficientes de combate aos 
abusos aos mais pobres, devido aos sistemas e 
ambientes alimenta-
res vigentes que de-
finem o que cozinhar 
e o que comer pela 
visão neoliberal da 
economia  nas so-
ciedades industriais. 
Em que o  acesso e 
a disponibilidade de 
alimentos individual 
e coletiva baseados 
na ilusão de abun-
dância de alimentos 
pelo valor da globali-
zação alimentar que 
diminui a variedade 
de espécies alimen-
tares pela destrui-
ção de patrimônios 
alimentares e elitiza 
a alimentação no planeta. Como exemplo, no  
século XX podem ser identificadas cerca de 150 
espécies de plantas, sendo que somente 15 des-
tas são usadas na alimentação: duas produzem o 
açúcar (beterraba e cana de açúcar); quatro pro-
duzem amido (batata, batata-doce, feijão e man-
dioca); cinco são cereais (arroz, centeio, milho, 
sorgo e trigo); duas frutíferas (banana e coco); e 
finalmente duas oleaginosas (amendoim e soja)8.

Há multipolaridade de constructos modernos 
sobre os significados de comer e do cozinhar. De 
“comida de verdade”, “comida de pobre” “gastro-
nomia” “saudável-fit” ,, etc. Todos compõem um 

mosaico complexo de 
formação do gosto 
alimentar individual e 
coletivo de novos atri-
butos de escolha e co-
mensalidade alimentar 
contemporâneos.

O corpo biológico, 
principal dimensão as-
sumida pela ciência da 
nutrição, tem sido defi-
nido pelas evidências 
científicas biomédicas 
de biopoder como ob-
jeto de consumo de 
saúde e doença. Em 
que a imagem corporal 
é representada por mi-
tos de beleza, do qual 
o corpo considerado 

belo e saudável, é um corpo com características 
eurocêntricas- magro-atlético-sensual, e onde 
a  comida atua como parte dos novos valores 
morais de culto higiênico, dietético e terapêutico 
como objeto de consumo de desejo e liberdade 
física e sexual. 

Os profissionais de saúde são  formados 
com maior valorização dos parâmetros biomédi-
cos eurocêntricos. Este é um aspecto que merece 

8. SCHOIJET, M. A recepção e o impacto das ideias de Malthus na população. Viga. demogr. urbanos .20 (3), 2005.

CORADIN, L; SIMNSKY, A; REIS,A. – Espécies Nativas da flora brasileira de valor econômico atual ou potencial,: plantas para o futuro – 
Região Sul, Brasília:MMA, 2011. 

9. Termo que assume a construção de culturas em que homens e mulheres atuam em  cooperação não hierarquizada.

10. Termo relacionado a construção e reconstrução do papel masculino na atual contemporaneidade.

A compreensão dos aspectos 
interseccionais da problemática 

alimentar e nutricional pode apoiar 
ações mais eficientes de combate 

aos abusos aos mais pobres, 
devido aos sistemas e ambientes 
alimentares vigentes que definem 
o que cozinhar e o que comer pela 
visão neoliberal da economia  nas 

sociedades industriais

"

"
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atenção, para que a necessidade de produção de conhecimento crítico, emancipador e humanizada 
da experiência alimentar moderna seja visto como o grande desafio científico para a ciência da  saúde 
e da nutrição humana.

As investigações científicas têm um papel fundamental para apontar abordagens ao cuidado e 
assistência, no âmbito social, que incorporem a compreensão dos padrões, de sistemas  e dos am-
bientes  e suas influências no cozinhar e no comer,  experenciadas por todos nós, considerando a crise 
civilizatória deste milênio.

O caminho a ser trilhado, sejamos cientistas ou não, está na busca de reconciliações com o Pla-
neta e fundamentalmente de aprender como os “mais velhos”, como nossos ancestrais africanos nos 
recomendam, de valorizar a sabedoria  ancestral, tradicional e popular, como conhecimento tão impor-
tante quanto as evidências científicas.

A construção de agendas de formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas 
públicas devem avançar para apoiar o  resgate das culturas “matrísticas”9 e de “novas masculinades”10 
,  e o uso do espaço e do tempo nas relações cotidianas do cozinhar e do comer, como  valores  éticos 
de desenvolvimento humano.

O vínculo entre natureza-ser humano deve ser o caminho orientador de ações de educação éti-
ca-ambiental-cultural. Em que a  corporeidade humana representa o lócus da relação corpo-mundo na 
expressividade e  identidade com a natureza e a cultura nas ações do setor saúde.

Os profissionais de saúde têm um papel importante neste processo, à medida que é no corpo 
biológico que se instalam as iniquidades históricas e sociais que determinam as doenças. Como a obe-
sidade, pandemia moderna que afeta globalmente a todos , com  determinantes relacionados à opção 
de um modelo civilizatório predatório da vida no Planeta. 

As políticas sociais devem reconhecer o biopoder e a  racialidade  como ações que geram situa-
ções estigmatizantes de manipulação e identidade deteriorada da corporeidade na população pobre e 
negra. Este pode ser o caminho a ser trilhado para as ações de prevenção, cuidado e assistência de 
mulheres negras pobres com excesso de peso e obesidade no Brasil.

é coordenadora do Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares (OBHA)

Denise Oliveira e Silva
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Notas sobre paradigmas, comida e 
humanidades na formação do nutricionista  

Anelise Rizzolo

O nutricionista é um profissional de saúde. Saúde é um direito de todos, uma das 
garantias fundamentais dos cidadãos brasileiros e é resultante das condições de ali-
mentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, 
lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. De acordo com 
o relatório da VII Conferência Nacional de Saúde,  é reconhecida, a partir de um diálo-
go democrático entre Estado e Sociedade, como resultado das formas de organização 
social da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida”. 1

A formação em saúde no Brasil, embora dialogue com a compreensão ampliada de 
saúde, tende a reconhecer os aspectos sociais, políticos e culturais envolvidos no pro-
cesso saúde – doença, como complementares, não integrados, holisticamente, ao pro-
cesso. No campo da alimentação e nutrição, não é diferente. Os estudos relacionados 
à ciência da nutrição, revelam claramente a hegemonia do paradigma biomédico que 
se manifesta nas práticas em saúde 2,3,4. 

“Vamos tomar um cafezinho que eu te conto!”  

foto: divulgação
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Nesta concepção, a alimentação é frag-
mentada, simplificada e concebida a partir 
dos nutrientes, a etapa final do complexo 

processo que ela constitui. O foco se debruça, 
sobre o  individual, voltado para o consumo, o 
gasto energético e os nutrientes, pouco conside-
rando, as etapas de produção dos alimentos e 
os impactos (sistema alimentar e meio ambiente) 
que antecedem a chegada da “comida ao prato” 
e o significado simbólico, cultural e social da ali-
mentação 5.

De acordo com o pesquisador australiano 
Gyorgy Scrinis, autor do livro  Nutricionismo: a 
ciência e a política do aconselhamento nutricional 
(2021), o Nutricionismo é o paradigma dominan-
te da ciência da nutrição, enquanto maneira sis-
temática de pensar alimentação e nutrição, a partir 
da relação alimentos e nutrientes. Corroborando 
assim,  para escolhas alimentares reducionistas, 
“nutricêntricas”,  voltadas para o “equilíbrio nutri-
cional” e que desconsideram a complexidade da 
alimentação e suas práticas sociais6. 

Importante reconhecer que ao longo das úl-
timas décadas, os parâmetros orientadores da 
formação em saúde e nutrição têm sido discuti-
dos pelos órgãos reguladores de classe no Brasil. 
As Diretrizes Curriculares Nacionais do cursos de 
Nutrição estão em processo de revisão, com in-
terlocução do Conselho Federal de Nutricionistas 
(CFN) e os processos de participação social pro-
movidos pelas políticas públicas, democráticas, 
de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
como o Guia Alimentar para a população brasilei-
ra, o Marco de Referência de Educação Alimentar 
e Nutricional, a Política Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional - PNSAN e a Política Na-
cional de Alimentação e Nutrição - PNAN, regis-
traram conquistas importantes em relação ao en-
frentamento do paradigma biomédico 7. 

Porém, muitos cursos de Nutrição,  ainda 
têm estruturas  tradicionais e vinculadas aos eixos 
biológico e de alimentos, tendo o binômio doença 
– controle sanitário como enfoques predominan-
tes. As habilidades e competências desenvolvi-
das são identificadas a partir de métricas quan-

titativas: nutrientes, taxas, indicadores e outras, 
quantificáveis e capazes de construir parâmetros 
de classificação e comparação.  De acordo com 
esta perspectiva, os processos e conteúdos, que 
aprofundam debates epistemológicos, analisam 
as subjetividades e significados simbólicos e 
políticos dos processos e relações sociais e hu-
manas, tendem a ser sub-representadas nos cur-
rículos dos cursos de Nutrição  no Brasil5,8,9. 

Nos cursos de  saúde em geral e nas práticas 
clínico-médicas hegemônicas, a abordagem posi-
tivista se apoia na concepção do processo saú-
de-doença como um fenômeno apenas biológico 
e individual, com hiper-valorização de tecnologias 
e desvalorização de saberes e práticas  de outros 
campos como antropologia,  sociologia e política 
social, menosprezando relações de poder, con-
flitos de interesse, valores culturais e aspectos 
simbólicos das relações humanas e sociais. Essa 
visão limitada impõe armadilhas teóricas que re-
percutem na prática profissional4,5. 

A baixa carga horária de disciplinas relacio-
nadas às ciências sociais e abordagens teórico 
- metodológicas para pesquisa e análises quali-
tativas, visando ampliar o enfoque analítico-críti-
co-reflexivo e a dimensão de complexidade dos 
fenômenos sociais e alimentares, parece con-
formar tensões e fragilidades na expectativa da 
participação dessa área de conhecimento na for-
mação do nutricionista.

O paradigma biomédico e hiper-especializa-
do da área da saúde vem gerando impactos pro-
fundos em relação a formação do nutricionista, 
provocando uma ruptura com a visão de totalida-
de da alimentação, enquanto um fenômeno soci-
al. Esse paradigma restringiu o desenvolvimento 
do enfoque multidisciplinar no campo do conheci-
mento científico desde sua origem. Atualmente, a 
totalidade temática envolvida em cada objeto es-
pecífico de pesquisa, não apenas no campo epis-
temológico mas também a prática de pesquisa, 
expressa a fragmentação metodológica em pro-
tocolos e procedimentos de pesquisa super-espe-
cializados10. A especialização permitiu a verticali-
zação do conhecimento e o aprofundamento das 

https://elefanteeditora.com.br/produto/nutricionismo/
https://elefanteeditora.com.br/produto/nutricionismo/
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questões relacionadas aos aspectos diagnósticos 
e terapêuticos individuais, mas, diminuiu a com-
preensão holística e social do ser humano. 

Parece evidente, portanto, que análises 
fragmentadas e simplificadas, não alcancem a 
complexidade do fenômeno alimentar. Por isso, 
ampliar os processos investigativos e analíticos 
é essencial. As abordagens qualitativas são im-
portantes para a compreensão de fenômenos 
com alto grau de complexidade, pois permitem 
um aprofundamento de fatos e processos nela 
envolvidos, sendo assim, deve ser orientadora de 
processos que permeiem, não apenas a pesqui-
sa, mas também o ensino e a extensão univer-
sitária em saúde e nutrição. 

Estruturas curriculares que adotem proces-
sos pedagógicos problematizadores, críticos e 
analíticos são essenciais para desenvolver ha-
bilidades voltadas para o pensamento complexo 
e articulado com a realidade. Não basta propor 
disciplinas que apresentem a abordagem quali-
tativa como uma metodologia de pesquisa, pois 
elas acabam sendo transversais e não conse-
guem articular o conjunto de saberes e práticas 
necessárias para  uma compreensão holística de 
aprendizado. 

A análise qualitativa se funda a partir de uma 
epistemologia que, não concorre com a pesqui-
sa quantitativa, mas além de complementar algu-
mas análises, é uma abordagem independente. A 
abordagem qualitativa possui um estatuto cientí-
fico próprio e distinto, com questões e reflexões 
de outra natureza, contudo, tão relevantes quan-
to os pressupostos científicos que sustentam os 
estudos epidemiológicos. Em geral, os cursos da 
área da saúde não conseguem reconhecer esta 
lacuna e desenvolver um fluxo de disciplinas, pro-
jetos e/ou outras atividades de formação, capa-
zes de estruturar um aprendizado mínimo neste 
enfoque. 

A abordagem qualitativa apresenta uma sé-
rie de desenhos metodológicos para analisar a 
complexidade dos fatos, fenômenos e processos 
sociais. A abordagem qualitativa é empregada, 
portanto, para a compreensão de fenômenos ca-

racterizados por um alto grau de complexidade, 
tal como é a alimentação. A história oral, por ex-
emplo, como uma técnica de análise qualitativa, 
destaca que a subjetividade é fonte preciosa de 
conhecimento e mais do que identificar eventos, 
fala sobre significados, imaginação e simbolis-
mos.

Esta nota temática tem o objetivo de chamar 
atenção para a importância do olhar qualitativo no 
processo de formação do nutricionista e indicar 
uma abordagem qualitativa que pode ser incor-
porada às práticas pedagógicas  nos cursos de 
nutrição, mas também como técnica de pesquisa: 
a autobiografia alimentar. 

 

Autobiografia Alimentar
A história oral, além de uma fonte de con-

hecimento, é uma técnica de análise qualitativa, 
que se debruça sobre as subjetividades e seus 
sentidos. A historização da vida do indivíduo, qu-
ando compartilhada para outros, pode contribuir 
para a construção da subjetividade e ainda para 
a constituição do sentimento de pertencimento 
ao mundo 11. Assim, ao mesmo tempo em que 
há o compartilhamento de uma história de vida, 
há o reconhecimento da história do outro, para 
que o “eu” possa refletir sobre si, reconhecendo 
percepções e significados do comer e da comida 
na vida dos outros. Por outro lado, essa externa-
lização de histórias e experiências pessoais pode 
mobilizar sentimentos de exclusão e se configurar 
como obstáculo para a inserção social.

A história de vida, um dos métodos que com-
põem a história oral, é um recurso importante nas 
ciências sociais e humanas, tendo nas narrati-
vas seu elemento central. Pode ser considerada 
como um instrumento para análise e interpre-
tação, na medida em que incorpora experiências 
subjetivas mescladas a contextos sociais12.  Dito 
de outra maneira, a história de vida possibilita um 
ângulo de observação singular, “pelo lado de den-
tro”, uma vez que se coloca justamente no ponto 
de intersecção das relações entre o que é exterior 
ao indivíduo e aquilo que ele traz dentro de si13.
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Quem conta histórias resgata sua memória 
para ressignificar o vivido, conferindo-lhe logi-
cidade para construir, organizar e justificar seu 
ponto de vista. Ao relatar sua história de vida, o 
narrador organiza parte dos fatos e eventos que a 
constituíram de acordo com a situação e com as 
relações que ocorrem durante a própria narrativa. 
No entanto, nem sempre tal processo é conscien-
te, ele contém, por vezes, dimensões que esca-
pam ao próprio narrador. A memória é processual, 
desordenada e datada. Ela vai construindo-se e 
desenhando sentidos na relação que estabelece 
entre experiência passada, presente e futura (de-
sejo), “dialogando com a subjetividade de quem 
o/a escuta, dialeticamente, entre a subjetividade 
do ouvinte e a do narrador”14 (p. 69).

Recordar é uma produção de sentidos que 
se dá sempre em relação ao mundo e a re-
alidade em que se vive. Quando narramos, 
damos sentido aos acontecimentos que, ao 
serem sistematizados criticamente e com-
partilhados, podem ser potentes para engen-
drar processos gerais de mudança15 (p.18).

Farias16 considera que toda história de vida, 
como técnica de pesquisa, encerra um conjunto 
de depoimentos e, embora tenha sido o facilitador 
a formular um roteiro temático, é o narrador que 
decide o que narrar. Narrar a própria vida, ou frag-
mentos dela, para outras pessoas tem sido feito 
presencialmente, mas também contemporanea-
mente em ambientes virtuais, principalmente por 
mídias sociais digitais, como na linha do tempo 
ou em grupos fechados do Facebook17 no feed do 
Instagram, textos em blogs. Muitos utilizam tais 
espaços como diários alimentares públicos; regis-
tros de seus sentimentos, relações, acontecimen-
tos e opiniões em torno das práticas alimentares 
que experimentam na vida cotidiana.

As autobiografias são narrativas pessoais, 
que não se limitam à perspectiva individual, tra-
zendo elementos da relação do indivíduo com o 
coletivo na construção de sua história. Um sujeito 
que conta é também um sujeito que vive em um 
espaço, que age e se mobiliza, estabelece laços 

e relações de afetos, mas também  relações de 
poder e conflitos, em um tempo e em uma comu-
nidade humana18. 

As autobiografias alimentares são cartas 
pessoais que têm sido utilizadas para a reflexão 
do comer e sociedade, estabelecidas ao longo 
da vida a partir da perspectiva do próprio sujei-
to19,20,21. O relato autobiográfico inscreve o papel 
da alimentação na vida íntima e pessoal, entre-
laçando-a com a vida em sociedade. Ao narrar 
a própria história, instaura-se um campo de ela-
boração, ressignificação e reinvenção identitária 
onde os(as) narradores(as) se enxergam a partir 
da significação cultural que forja sujeitos: indivi-
duais e sociais, e onde o simbólico/cultural, indivi-
dual/coletivo, econômico/político é condicionante 
das escolhas. O sujeito que narra, enquanto in-
divíduo tem a liberdade de selecionar episódios, 
cenários, personagens e paisagens afetivas, ale-
gres ou tristes, que são configurados e recon-
figurados na troca e diálogo com os ouvintes e 
espectadores das histórias que contamos. Neste 
sentido, a história individual cria um campo de 
possibilidades onde o sujeito pode afirmar sua 
singularidade, e é na singularidade que as dife-
renças, as fragilidades e as particularidades das 
pessoas que procuram o cuidado em saúde po-
dem tornar-se mais humanas e visíveis.

A narrativa literária é uma forma de escrita 
autobiográfica. Carolina Maria de Jesus exercitou 
essa perspectiva em seu célebre livro, “Quarto de 

foto: divulgação
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despejo: diário de uma favelada” 
22 onde ela narra o cotidiano de 
uma mulher negra, de periferia, 
favelada, mãe, através de sua his-
tória, partilhando dores, alegrias, 
momentos, revoltas, indignida-
des, questionamentos e desejos. 
A forma com que ela se expres-
sa dialoga com valores, ideias e 
ideais. Na descrição dos fatos da 
vida e relação com a sobrevivên-
cia é atravessada por análises 
políticas, versos e poesia, desa-

bafos e fome. São as ausências que a realidade 
lhe impõe que constroem alternativas e narrativas 
por vezes poéticas, mas outras vezes desespera-
das. Sua história de vida se mistura com a denún-
cia da sua condição de existência, subjetivando o 
racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe 
e outros sistemas discriminatórios  que criam de-
sigualdades básicas que estruturam as posições 
relativas de mulheres, raças, etnias, classes e 
outras, ou seja, a interseccionalidade23.

O alimentar-se assume sentidos que dizem 
respeito à significação no contexto de um univer-
so imaginário e simbólico, não necessariamente 
racional [mas] capaz de produzir identidades in-
dividuais e coletivas, relações sociais e vínculos 
que ultrapassam a lógica consciente do discurso24. 
Falar sobre a alimentação e todas as dimensões 
que ela abrange revela um grande potencial para 
discutir sobre hábitos, histórias, práticas culturais, 

relações de poder, sistemas agroalimentares, en-
tre outros temas, que com semelhanças e dife-
renças perpassam a vida de todas as pessoas, 
em âmbito individual e coletivo.

A interseccionalidade investiga como re-
lações intercruzadas de poder (classe, raça e gên-
ero) operam nas estruturas sociais, considerando 
as experiências humanas, individuais e coletivas, 
em sociedades marcadas pela diversidade e de-
sigualdade. O exercício da narrativa autobiográfi-
ca pode auxiliar na percepção sobre o lugar que 
as relações de poder ocupam na ordenação das 
normas, regras, atitudes e práticas alimentares, 
culturalmente arraigadas.

A alimentação está fortemente associada ao 
feminino e às relações de cotidianidade e cuid-
ado realizadas por mulheres, contudo, envolver 
outros sujeitos e ampliar o compartilhamento dos 
saberes, tornou-se essencial para  tencionar a 
divisão sexual do trabalho, romper com a dicoto-
mia binária, masculino versus feminino e provocar 
novos arranjos sociais para as práticas alimenta-
res25.26.

Trabalhar com autobiografias alimentares 
pode ser um bom recurso para contribuir com um 
olhar mais amplo e promover abordagens subjeti-
vas sobre o papel da alimentação, e ampliar análi-
ses críticas e reflexivas sobre os múltiplos signi-
ficados do comer em sociedade que, tem sido 
pouco evidenciados nos processos de formação 
em nutrição e saúde. 

Sanitarista e Nutricionista, Educadora Popular, Mestre em Saúde Pública, Doutora em 
Política Social e Pós Doutora em Antropologia da Alimentação no ODELA / UB. Com enfoque 
interdisciplinar, atua nas linhas de políticas públicas, soberania e segurança alimentar e 
nutricional e ciências sociais em alimentação e nutrição. É professora Associada da Faculdade 
de Saúde da Universidade de Brasília, Professora do Mestrado em Sustentabilidade Junto a 
Povos e Territórios Tradicionais/UnB  e Coordenadora do Projeto de Extensão MultiplicaSSAN 
do Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional /UnB.

Anelise Rizzolo
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Liberdade pra você é o quê?
Entrar no supermercado e poder escolher 
Qual a cor do pacote, qual a marca cê vai comer?

É poder escolher qual roupa cê vai vestir
Pra pegar 3horas de busão, metrô, lotação
Trabalhar 10horas por dia sem direitos trabalhistas?

Ata, entendi, isso daí não é liberdade pra mim

Liberdade pra mim não cabe nesse seu conceito
Espremido, limitado, lucrativo, 
Ambiente propício para as desigualdades

Liberdade pra mim é poder da coletividade
Poder escolher desde a semente, crioula, sem veneno

É comida que me alimenta, e não me envenena
É água, é terra fértil, 
Não é terra arrasada, é reforma agrária
É mar, terra, sol, ar, fogo, floresta
É tudo que tem vida, vive, respira
É mulher, palavra feminina

Liberdade pra mim ainda não chegou
Liberdade pra mim só será quando
O racismo estiver apenas nos livros de história
E o machismo enterrado nos confins das memórias
A discriminação por gênero, classe e sexualidade
Serão passado, sem possibilidade de ressurreição

A Liberdade pra mim
Só
Será.

Poesia de Bia BlackmanCULTURA

Liberdade
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Poesia de Bia Blackman

Negra 
Preta
Guerreira
Me chame por outro nome
Não respondo
Reconheço a minha história
E de tantas outras
Daquelas que andam, cantam
Cuidam e plantam nessas terras
Terras dominadas pelos homens
Pela morte e o capital
Quem são eles sem nós?
Sabem que se uma de nós cai
Muitos deles cairão também?
Somos estrutura
Alimentamos esse mundo
A vida corre e pulsa 
Em nossos ventres,
Corações, braços e pernas
E, sobretudo,
em nossas mentes!
Fortes, às vezes fracas
Não aguento mais
Mas me levanto
A vida segue
Mais um dia nasce
Força guerreira
Preta
Negra

Liberdade

Negra Ela
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Somos RedeSSAN

Rede,
Uma interconexão de gentes, ideias, fazeres e pensamentos
Rede de mulheres,
Mulheres que se juntam
Por uma causa, uma preocupação
Com uma comunidade por melhores condições de vida
Rede de mulheres negras,
Mulheres negras se juntam
Em suas pluralidades
Para construir, se apoiar, compartilhar
Estratégias de luta pela sobrevivência e pela resistência
Conquistas, vitórias e competências
Em busca de caminhos possíveis
Para nós, nossas comunidades e territórios 
Livres e agroecológicos
Rede de mulheres negras para soberania alimentar,
Soberania alimentar como direito dos povos
Como autodefinição, construção
Uma ideia de sociedade justa e com comida de verdade
Rede de mulheres negras para soberania e segurança alimentar e nutricional,
SAN é garantia de comida justa e de qualidade
Que alimente corpo, coração e mente
Lutamos por lugares
Espaços 
Terras 
Territórios
Onde a justiça social
Não é mero discurso ou privilégio
Onde haja terra para quem planta
Comida para quem tem fome
Onde o racismo, o machismo e a fome
Não tenham onde aportar.
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Nutricionista formada pela Universidade de Brasília; integrante da 
Rede de Mulheres negras pra Soberania e Segurança Alimentar e 
Nutricional; colaboradora no MultiplicaSSAN projeto de extensão 

da UnB; Trabalho como Residente em saúde da família com 
ênfase na população do campo pela Fiocruz

Bia Blackman
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“Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade” é o primeiro livro da Trilogia do Ensi-
no escrita por bell hooks entre os anos 1990 e 2000. O livro foi publicado originalmente em 1994 e sua 
primeira versão traduzida foi publicada em 2013 no Brasil.

bell hooks é escritora, professora, feminista e intelectual negra insurgente americana, nasceu como 
Gloria Jean Watkins e adotou o nome (em grafia minúscula) pelo qual é conhecida em homenagem à 
bisavó, bell Blair hooks. Seus principais estudos estão dirigidos à discussão sobre raça, gênero e clas-
se e às relações sociais opressivas, com ênfase em temas como arte, história, feminismo, educação 
e mídia de massas.

Nesta obra, a autora acolhe como mentores e guias o pensador brasileiro Paulo Freire e o monge bu-
dista vietnamita Thich Nhat Hanh. De Freire, hooks apreendeu a consciência e o engajamento da pe-
dagogia crítica e, do budismo engajado de Thich Nhat Hanh, a prática associada à contemplação. bell 
hooks defende que o encontro das ideias dos dois pensadores se dá na “práxis” - agir e refletir sobre 
o mundo a fim de modificá-lo - a base do seu conceito de pedagogia engajada. Para ela, a pedagogia 
engajada é mais exigente que o conceito tradicional da pedagogia crítica ou da pedagogia feminista. 
“Ao contrário das duas, ela dá ênfase ao bem-estar” e colabora para a produção de novas formas de 
resistência.

Neste sentido, hooks assume o papel do aprendizado como revolução e nos ensina que transgredir 
fronteiras raciais, sexuais e de classe é o caminho para alcançar a liberdade. Defende que educar é 
político e que a via para isso é, necessariamente, uma pedagogia feminista, anticolonial, antirracista e 
crítica, onde “cada uma das quais ilumina as outras”. Para a autora, este deve ser o principal objetivo 
assumido na prática docente comprometida com a transformação, uma vez que, para ela, o papel da 
educação é construir um mundo mais justo e democrático.

O livro é dividido em 14 capítulos, onde são abordados temas como o conceito de pedagogia engaja-
da; a revolução de valores; a importância de abraçar a mudança; a teoria como prática libertadora, o 
essencialismo e a experiência; a solidariedade, o pensamento e os estudos feministas; a construção 
da comunidade pedagógica; os confrontos de classe social na sala de aula e o eros no processo pe-
dagógico. Há, ainda, um capítulo dedicado a Paulo Freire.

Resenha do livro 

Ensinando a transgredir:  
a educação como prática da liberdade

Danielle Cabrini

RESENHA
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Ao longo da leitura, é possível conhe-
cer a história pessoal da autora desde 
os tempos de estudante, iniciado em 
escolas segregadas, onde pode desen-
volver consciência crítica sobre o racis-
mo. Segundo o relato de bell hooks ao 
longo dos capítulos do livro, o ensino 
médio e a universidade foram espa-
ços e vivências de confrontação com 
os desconfortos da realidade cultural 
de hierarquia e preconceitos de classe, 
raça e gênero em um momento em que o 
mundo anunciava um cenário mais igualitário 
e democrático, mas que exigiu mecanismos de resistên-
cia. Assim como defende em suas ideias sobre educação, a escrita 
desta obra é permeada de experiências pessoais da autora, um envolven-
te relato autobiográfico.

A confluência defendida por bell hooks na educação como prática transgressora e 
transformadora encontra eco no que hoje conhecemos como feminismo interseccional, 
termo popularizado no trabalho da intelectual feminista Kimberle Crenshaw, mas que foi 
constituído na década de 1990 nos limites entre os movimentos sociais e a academia, a partir 
da insurgência dos estudos de raça/classe/gênero da década de 1980.

bell hooks não menciona em sua obra o conceito expresso de interseccionalidade, mas os elementos 
que permeiam suas principais contribuições estão destacados em “Ensinando a transgredir”, porque 
há, embora nem sempre mencionado, uma estreita relação deste conceito com as políticas feministas 
negras de 1970 nos Estados Unidos. Importante destacar que a luta por direitos civis no país pautou 
discussões nas universidades e um olhar crítico para o feminismo branco da época, influenciando a 
produção de ciência e também a elaboração de políticas afirmativas. Isso foi fundamental para possi-
bilitar novos olhares para fenômenos sociais e opressões sobrepostas.

As conquistas do feminismo negro em prática e teoria, bem como a necessária educação crítica, 
emancipatória e posicionada, são o contorno que bell hooks escolhe em seus escritos pois para ela 
“dentro dos movimentos feministas revolucionários, dentro das lutas revolucionárias pela libertação 
dos negros, temos que reivindicar continuamente a teoria como uma prática necessária dentro de uma 
estrutura holística de ativismo libertador”. 

Ao longo de toda a obra e também em outros escritos de bell hooks, o mundo vivido é o ponto de par-
tida. Para ela, “mudar a vida cotidiana para que os nossos valores, nossos hábitos e nosso jeito de ser 
reflitam o nosso compromisso com a liberdade”.

bell hooks destaca que se deva promover estímulos para que as pessoas sejam responsáveis e  livres 
para agir conscientemente, pautadas em valores, na ação coletiva, com foco no bem comum da comu-
nidade, baseada no diálogo construtivo entre as pessoas com respeito à diversidade de pensamento 

Paulo Freire define bell hooks 
como radical e amorosa. Eu 
acrescento: bell hooks é, 
também, uma mulher que 
inspira liberdade a partir de 
sua história e experiência 
de vida, tal qual a educação 
como prática que defende 
nesta obra

"

"
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e comportamento. E o caminho é reconhecer a 
vida, o conhecimento e a interpretação das pes-
soas como um campo fértil para o processo pe-
dagógico, com autonomia dos sujeitos sociais.

Para hooks, “ao nos convidar para examinar cri-
ticamente nosso mundo, nossa vida, a sabedoria 
prática nos mostra que todo aprendizado genuí-
no exige de nós uma abertura constante, uma 
disposição de se engajar na invenção e na rein-
venção, de forma que possamos descobrir esses 
espaços de transparência radical onde o conhe-
cimento pode empoderar. (...) Aprender a refletir, 
a expandir nossa visão de modo que possamos 
enxergar o contexto por inteiro, é um princípio 
básico da sabedoria prática”.

Paulo Freire define bell hooks como radical e 
amorosa. Eu acrescento: bell hooks é, também, 
uma mulher que inspira liberdade a partir de sua 
história e experiência de vida, tal qual a educa-
ção como prática que defende nesta obra. E tal 
como ela, descrevendo o encontro com Freire, 
posso dizer que meu ‘encontro’ com bell hooks parece carecer de palavras boas o suficiente para evo-
car e descrever a magnitude do que aprendo e de como sua presença marca a minha história e minha 
experiência como educadora. Ler bell hooks é um sopro de esperança e motivação para a ação em 
tempos tão sombrios e desafiadores!

foto: divulgação
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PODCAST

Clique na imagem para ouvir o Podcast

A organização social brasileira, historicamente, é marcada por relações sociais de 
dominação, exploração e conflito orientados pela modernidade e o processo 
de colonização. A interseccionalidade é um constructo social produzido pelo 

intercruzamento dos sistemas de opressão que norteiam as sociedades modernas. No 
contexto histórico e político brasileiro, a raça, a classe e o gênero são eixos essenciais para 
a análise interseccional. As sequelas da escravatura e o racismo estrutural produziram 
iniquidades profundas, principalmente para as mulheres, que ainda são pouco reconhecidas 
no contexto das políticas afirmativas de direitos sociais. 

O olhar interseccional é essencial para compreender e analisar as relações do comer em 
sociedade em sociedade. Para provocar a reflexão sobre este tema, convidamos Elaine 
Azevedo, nutricionista e socióloga para produzir um podcast sobre interseccionalidades em 
alimentação e nutrição. Vem conhecer e pensar com a gente!

https://www.instagram.com/tv/CR9biEYnUc0/?utm_source=ig_embed&ig_rid=cd49bf87-45fd-46a4-9bf6-3b6540b1fdef
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