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RESUMO
Este trabalho narra o processo de realização de uma investigação que relaciona
dois universos que me atraem e instigam: cultura visual e alimentação. O objetivo
foi pesquisar como alunos do curso Técnico em Cozinha do Programa Nacional de
Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de
Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG/GO) se conectam e criam associações entre
visualidades e alimentação. De cunho qualitativo, a pesquisa envolveu entrevistas
semiestruturadas a partir de imagens solicitadas ao grupo de seis participantes.
Com base nessas imagens e nos temas levantados nas entrevistas, realizei um
grupo focal no qual participaram cinco pessoas. As entrevistas e o grupo focal
trouxeram à tona histórias e memórias sugeridas e insinuadas pelas imagens
aproximando os integrantes da investigação de suas vivências e práticas
alimentares. As falas apontam algumas contradições que envolvem visualidade e
alimentação, como noções de privação e fartura, afetos e questões sociais que
ressaltam o modo como os alimentos ajudam a constituir ligações locais e
familiares. Além desses temas, o estudo reflete, também, sobre as sensações de
alegria, felicidade e prazer associadas ao comer.
Palavras-chave: Imagem; alimento; cultura visual; memória; afetos.

ABSTRACT
This work tells about the realization process of an investigation that relates two
worlds that attract and entice me: visual culture and alimentation. The goal was to
research how students of the Technical Course on Service for Alimentation, a
Youth and Adult Education Modality at the Federal Institute of Education, Science
and Technology of Goiás relate and create associations between visualities and
alimentation. Of qualitative nature, this investigation involved semi structured
interviews using images requested to a group of six collaborators. Based on these
images and on the themes raised in the interviews, I conducted a focus group
attended by five collaborators. The interviews and the focal group brought to light
stories and memories suggested and alluded by the images connecting the
research collaborators with their experiences and feeding practices. Besides these
issues the study provides reflections on feelings of joy, happiness, and pleasure
associated with eating.
Keywords: image; alimentation; visual culture; memory; affects.
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Introdução
Alimentar-se é um dos atos mais triviais e rotineiros que realizamos, porém,
fundamental. Algo constante na vida de todos nós - ou, pelo menos, deveria ser -,
muitas pessoas poderiam ter justificativas e interesses para realizar uma pesquisa
sobre o tema. Contudo, a maioria dos indivíduos come sem refletir sobre esse ato
tão comum e necessário. Não que as reflexões sejam fundamentais e
imprescindíveis para o comer, afinal, sabores e sensações parecem ter uma
dimensão bem mais ampla e maior do que seria possível abarcar racionalmente
com palavras.
Mas, dedicando tempo e disposição para refletir sobre o tema, pode-se
perceber que o ato de comer está ligado de forma intensamente profunda com a
vida social por ser fundamental em nosso dia-a-dia, estando, por isso, também
carregado de aspectos emocionais e afetivos. Assim, os hábitos alimentares são
um importante aspecto da cultura de indivíduos e grupos humanos. São parte da
cultura e, portanto, não são estáticos e imutáveis através do tempo e do espaço.
Contudo, nas trajetórias individuais e coletivas, essas mudanças se entrelaçam
com aspectos tradicionais e fundacionais, construindo memórias que ajudam a
formar a subjetividade das pessoas.
Pensar sobre o que, como, quando e com quem se come pode ser
importante para saber ou explorar alguns aspectos acerca de quem somos. A
própria palavra saber tem relação com a comida, pois sua origem vem do latim
sapere: saber, ter sabor (ALVES, 2011). Ou seja, é preciso uma relação próxima e
de incorporação com o que se conhece para que tal relação seja considerada um
saber. É necessário comer, sentir o sabor, deglutir e incorporar o que se pretende
saber, assim como fazemos com os alimentos (DUARTE JÚNIOR, 2001). A palavra
sabedoria também tem a mesma origem, do latim sapientia: conhecimento
saboroso (ALVES, 2011), um conhecimento que necessita ser experimentado,
degustado, para se configurar como sabedoria.
Assim, é possível dizer que há uma sabedoria em nosso cotidiano, nos
conhecimentos advindos das experiências diárias, um saber sensível que
adquirimos a partir de nossas realidades. Nas palavras de Duarte Júnior (2001) “a
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nossa atuação cotidiana se dá com base nos saberes sensíveis de que dispomos,
na maioria das vezes sem nos darmos conta de sua importância e utilidade” (p.
163). A alimentação, ao lado de muitos outros, pode ser considerada um desses
saberes sensíveis cotidianos.
De forma semelhante, a educação da Cultura Visual também concebe as
imagens como saberes cotidianos e sensíveis que fazem parte do ambiente, da
paisagem e das interações de nossas vidas diárias (BREA, 2010). Isso torna
relevante o papel que as mais diversas imagens desempenham na socialização e
subjetivação atual (BREA, 2010). Estudá-las, passa a ser então uma maneira de
entender a sociedade e a cultura na qual estão inseridas, juntamente com as
contradições, dilemas, valores e ideais que a compõem (TOURINHO; MARTINS,
2012).
Contudo, como mencionei anteriormente, esses saberes e sabores são
muitos mais amplos do que o alcance das palavras e da racionalização que
escolhemos ou utilizamos para tentar compreende-los e explica-los. Segundo
Alves (2011) “Para o sabor não há palavras” (p. 59) e, ainda, “O sabor mora no
silêncio. As funduras do corpo estão além das palavras” (p. 60). Dessa maneira,
fazendo uma analogia, posso dizer que, nesta pesquisa, a minha escrita está
aquém das ideias que me motivam e impulsionam e, portanto, é parcial e relativa,
pois não consegue dar conta de todos os sabores, saberes e sentidos semânticos
aos quais eles se relacionam.
Entendendo que a “Ciência são as palavras que dizem um saber (ALVES,
2011, p. 60), e a “Sapientia são as palavras que apontam para um sabor” (ALVES,
2011, p. 60), busco produzir reflexões, e externalizar minha compreensão parcial,
produzir,

talvez,

algum

conhecimento

desafiador

sobre

duas

atividades

corriqueiras, embora complexas e não redutíveis à escrita: ver e comer. Sentidos
que constituem um “[...] saber que mora no corpo, saber que existe antes de poder
ser dito em palavras” (ALVES, 2011, p. 74).
Este trabalho nasce considerando de certa forma esse saber corporal e
sensível, a partir de uma experiência pessoal no âmbito alimentar. Ao adotar uma
alimentação vegetariana, os aspectos citados anteriormente em relação ao comer ,
que geralmente podem passar despercebidos por muitas pessoas, foram ficando
mais evidentes para mim e passaram a demandar maiores conhecimentos e
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reflexões. Este trabalho também nasce das experiências do ver e pensar sobre e
com diversas formas de visualidades, exercitados durante o curso de graduação na
Licenciatura em Artes Visuais. Do encontro entre essas duas dimensões surgiu o
Trabalho de Conclusão de Curso, que foi como um primeiro passo dessa
dissertação. Esse processo é relatado com mais detalhes nos primeiros dois
capítulos desta dissertação.
No primeiro capítulo, “Conversas entre visão e paladar”, conto como se
constituiu o tema desta pesquisa, bem como as experiências que aguçaram o meu
interesse pelo assunto. Apresento autores que discorrem e discutem sobre o tema
e, de maneira dialógica, servem de referência e suporte para pensá-lo. Explicito,
também, os autores a quem recorro para fundamentar na perspectiva da cultura
visual as discussões e reflexões sobre ver e comer.
No segundo capítulo, “Pesquisa: modos de fazer”, traço aspectos da minha
trajetória pessoal e acadêmica até chegar ao mestrado. Falo sobre situações e
questões que marcaram meu percurso no Curso de Licenciatura em Artes Visuais
e sobre o Trabalho de Conclusão de Curso, ou seja, o modo como ambos se
tornaram a base para a investigação de mestrado que ora realizei. Em seguida,
delineio algumas ideias e conceitos acerca das minhas escolhas e perspectivas de
pesquisa e investigação, assim como os autores que me ajudaram a configurá-las
para realizá-las. Na sequência, faço um relato da pesquisa de campo, descrevo e
reflito sobre as ansiedades, incertezas, experiências e aprendizados que vivenciei
nesse processo.
Partindo dos resultados do grupo focal que realizei com os integrantes da
pesquisa e baseando-me nos dois eixos temáticos que mais se destacaram
durante as conversas, escrevi os capítulos finais. No terceiro capítulo, “Entre o
doce e o amargo: algumas problematizações”, expus algumas contradições que
envolvem as práticas de alimentação, apresentei e refleti sobre noções de privação
e fartura e questões sociais, ideias que se mostraram recorrentes nas imagens e
conversas com os sujeitos da pesquisa.
No quarto capítulo, “Mães e avós: alimentos delineando memórias afetivas”,
abordei a relação entre imagens, práticas alimentares, lembranças e afeto,
ressaltando o modo como ajudam a constituir ligações locais e familiares. A partir
dos relatos dos participantes, mostrou-se forte e relevante a figura de mulheres
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quando se trata das memórias relacionadas à alimentação, principalmente mães,
avós e bisavós. Assim, refleti sobre esse ponto e também sobre as sensações de
alegria, felicidade e prazer que foram associadas ao ato de comer. Por fim, no
último capítulo, as considerações finais, elenco os pontos a que esse trabalho de
pesquisa me levou e suscitou projetando possibilidades de continuidade desta
investigação.
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CAPÍTULO 1
Conversas Entre Visão e Paladar
1.1 Inquietações iniciais
No livro “Comer animais”, o escritor Jonathan Safran Foer (2011) conta uma
história ocorrida com sua avó durante Segunda Guerra Mundial. Ela era judia e,
próximo ao final do conflito, quando a guerra se tornou mais dura e cruel, ela
vagava a pé fugindo dos nazistas. Nessa fuga a fome era presença constante e,
numa dessas situações, quase perdendo as forças por falta de alimento, um
fazendeiro lhe ofereceu carne de porco. Devido a convicções religiosas e culturais
ela recusou a comida. Diante do espanto do neto indagando porque não aceitara,
nem mesmo em uma situação extrema, para salvar a própria vida, ela respondeu:
“Se nada importa, não há nada a salvar”.
Apesar dessa história não ter ocorrido comigo ou em contexto próximo a
mim, a trago para este trabalho porque quando li este relato fiquei impactada. Me
senti, ao ler esta e outras partes do livro, como se num “click” tivesse acionado a
percepção de que esse tipo de situação

Tem importância porque a comida tem importância (sua saúde
física tem importância, o prazer de comer tem importância) e
porque as histórias servidas com a comida tem importância. […]
Histórias sobre comidas são histórias sobre nós mesmos – nossa
história de vida e nossos valores. Na tradição judaica da minha
família, aprendi que a comida serve a dois propósitos paralelos:
alimenta e o ajuda a lembrar. Comer e contar histórias são duas
coisas inseparáveis […] (FOER, 2011, p. 19)

A descrição do autor sobre esse episódio ocorrido com a sua avó foi
representativa para mim fazendo-me pensar sobre os modos como o alimento
ultrapassa a simples necessidade fisiológica, passando a integrar as narrativas que
contamos sobre nós mesmos como indivíduos e sujeitos, como membros de uma
comunidade na qual:
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Cada hábito alimentar compõe um minúsculo cruzamento de
histórias. No “invisível cotidiano”, sob o sistema silencioso e
repetitivo das tarefas cotidianas feitas como que por hábito, o
espírito alheio, numa série de operações executadas
maquinalmente cujo encadeamento segue um esboço tradicional
dissimulado sob a máscara da evidência primeira, empilha-se de
fato uma montagem sutil de gestos, de ritmos e de opções, de
hábitos herdados e de costumes repetidos (GIARD, 2009, p. 234).

Ajuda a compreender, também, que a vida humana não se reduz a uma
questão de sobrevivência, mas, abrange dimensões simbólicas e culturais que vão
além dela.
Essas considerações e reflexões a respeito da importância do que comemos
e do modo como comemos não estavam delineadas como parte de minhas
preocupações, durante a maior parte de minha vida, ao abordar e investigar este
tema. Apesar de recordar que, em minha família, sempre houve uma boa dose de
atenção relativa à comida, tanto em momentos especiais quanto no dia a dia,
alimentava-me sem levá-las em conta, sem ter clareza sobre a pertinência desse
ato que, embora corriqueiro, parte do nosso cotidiano, merece cuidado e atenção.
Essas reflexões se tornaram mais evidentes e se transformaram em fonte de
provocações para mim, de forma semelhante ao que ocorreu com autor do livro
“Comer animais”, ou seja, quando passei a adotar uma alimentação vegetariana,
em 2010. Tomei esta decisão por uma série de fatores, entre eles, gosto pessoal,
uma preocupação ética, mas, sobretudo, uma relação afetiva com os animais.
Posso mencionar, ainda, meu interesse por questões de saúde e ambientais,
fatores que acredito não cabem de forma pormenorizada no escopo desta
pesquisa.
A partir disso pude perceber em minha vivência diária a importância da
alimentação e dos elementos que a envolvem. Por não ser uma escolha muito
disseminada em minha família e grupo de pessoas com quem convivia na época,
frequentemente era, e ainda sou, questionada sobre tal decisão, às vezes até
mesmo confrontada mais rispidamente ou com piadas, nem sempre sutis. Como na
maioria das vezes os pratos centrais de refeições familiares ou com amigos eram,
e são, compostos por carne, também me sentia um pouco à parte, não
compartilhando integralmente do momento. Seguindo minha opção, também abri
mão de certos pratos com peso afetivo, preparados por avós, pais, tios, amigos,
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etc.
Com o tempo fui aprendendo a lidar com essas situações. Aprendi a
cozinhar pratos vegetarianos, conheci outras pessoas que adotam este tipo de
dieta, me aproximei de indivíduos vegetarianos ou ‘veganos’, pessoas que adotam
ou são simpáticas a essa escolha. Também passei a acessar blogs e comunidades
na internet que se interessam e discutem sobre o assunto e intensifiquei algumas
leituras sobre o tema.
Pude me reinventar através do que escolhia para comer e essa experiência
me mostrou a abrangência do ato de se alimentar, uma escolha que, num primeiro
momento, pareceu simples, mas, gradativamente, se desdobrou em reflexões
sobre cultura, hábitos, afetos, sabores, costumes, educação e histórias. Esse
processo pessoal de mudança e deslocamento de hábitos alimentares não é o
objetivo desta pesquisa, mas, foi importante para mim ao deflagrar o meu interesse
pelo tema. Esta é a razão porque faço, aqui, este relato, mesmo que de forma
resumida.
Apesar dessas dificuldades sigo sendo vegetariana. Até o momento, esta
investigação - na ida a campo para conversar com as pessoas, nos livros e artigos
que li - tem mostrado, principalmente, o alimento e a alimentação como elemento e
hábito ligados a questões afetivas e subjetivas. Ao tomar esta decisão e definir
este foco para a pesquisa, sinto que me desviei um pouco de identidades e afetos
prévios. Mas, ao não adotar concepções fixas e estáveis em termos de identidade
e afeto e, agora, sendo vegetariana, foi e continua sendo uma possibilidade de
refletir, criar e experimentar outras concepções.

1.2 Alimentando concepções sobre comida
A antropóloga Mabel Arnaiz (2005b) argumenta que a maioria dos colegas
que trabalham estudando conteúdos relacionados à alimentação alegam que esse
assunto é frequentemente visto e entendido “como um objeto fútil e secundário”
(ARNAIZ, 2005b, p. 287). De acordo com a autora, “Subjacentes a essa
desvalorização do alimentar-se estão as velhas hierarquias entre o corpo e o
espírito, entre o aplicado e o teórico” (ARNAIZ, 2005b, p. 288). Apesar dessa
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desvalorização, comer tem

[...] papel central na vida cotidiana da maioria das pessoas,
independente de sua situação social [...] São coisas da vida que
exigem tanta inteligência, imaginação e memória quanto as
atividades tradicionalmente tidas como mais elevadas, como a
música ou a arte de tecer. Neste sentido, constituem de fato um dos
pontos fortes da cultura comum (GIARD, 2009, p. 212).

É fato que comer é um ato necessário a todos e, longe de se enquadrar em
antagonismos,

Na alimentação humana, natureza e cultura se encontram, pois se
comer é uma necessidade vital, o quê, quando e com quem comer
são aspectos que fazem parte de um sistema que implica atribuição
de significados ao ato alimentar (MACIEL, 2005, p. 49).

Amon e Menasche (2008) definem o alimento como algo que seria geral,
necessário, mas, consideram a comida algo específico, definido por escolhas e
preferências.

“Comida

é

o

alimento

transformado

pela

cultura”

(AMON;

MENASCHE, 2008, p. 15). Assim, mesmo contando com uma enorme variedade de
potenciais alimentos, nem todos são considerados comida em determinados
contextos.

Tanto quanto os outros elementos da vida material, a alimentação
não se apresenta ao homem in natura. Mesmo cru e colhido
diretamente da árvore, o fruto já é um alimento culturalizado, antes
de qualquer preparação e pelo simples fato de ser tido como
comestível. Nada é mais variável de um grupo humano a outro que
esta noção de ser comestível: basta pensar no cão que é
abominado na Europa e apreciado em Hong-Kong, nos gafanhotos
aqui detestados e apreciados no Magreb, nos vermes saboreados
em Nova Guiné; mais perto de nós, animais abatidos que são
cozidos lentamente com tanto cuidado nos países latinos e
desprezados nos Estados Unidos. Aliás há diferenças de tradições
nacionais dentro da própria Europa: uma cozinha aprecia os miolos,
enquanto a outra as tripas, mas por nada deste mundo consumiria o
fígado do cordeiro ou o “tutano” da medula espinhal (GIARD, 2009,
p. 232).

Nesse sentido, por conta de hábitos e costumes, também pode haver
grandes diferenças dentro de um mesmo país ou região, como é o caso do nosso
extenso país. Esses hábitos e costumes estão associados a práticas culturais

17

porque,
Devemos comer todos os dias, durante toda nossa vida; crescemos
em lugares específicos, cercados também de pessoas com hábitos
e crenças particulares. Portanto, o que aprendemos sobre comida
está inserido em um corpo substantivo de materiais culturais
historicamente derivados. A comida e o comer assumem, assim,
uma posição central no aprendizado social por sua natureza vital e
essencial, embora rotineira (MINTZ, 2001, p. 31-32).

Há contentamento em comer só, pois o alimento pode estimular nossos
sentidos, tornando-se uma fonte de prazer. Mas, ao menos em nossa sociedade, o
alimento ganha destaque quando “compartilhado com pessoas que amamos” e,
nessas ocasiões, pode ter seu sentido ampliado. Nesse sentido, “o comer em torno
da mesa tem uma função importante no compartilhar afetos e costumes” (FREIRE,
2011, p. 457). Ou seja, além da importância do fato de partilhar o alimento,
também é significativo o que ele pode representar em nossa cultura: o sentimento
de pertencimento, de fazer parte de uma comunidade. Comunidade que não
precisa ser grande e, frequentemente, está ligada à primeira em que, geralmente,
nos vemos inseridos em nossas vidas.
Hábitos e costumes não são apenas individuais, mas, criados coletivamente.
Isso fica evidente na etimologia da palavra companheiro, que vem do latim cum
panem, e significa os que compartilham o pão (MACIEL, 2005). “ Assim, a
comensalidade, o 'comer juntos', é o momento de reforçar a coesão do grupo pois
ao partilhar a comida partilham sensações, tornando-se uma experiência sensorial
compartilhada” (MACIEL, 2005, p. 150). Comensalidade que exige um aprendizado
“[...] constituído pelas práticas e saberes da alimentação de um dado grupo social –
identificado por seus hábitos e crenças particulares – dá-se desde cedo e a cada
dia” (AMON; MENASCHE, 2008, p. 16).
Freire (2011) observa esta associação afirmando que “comer certos pratos é
ligar-se ao local ou a quem o preparou” (456). Esse aprendizado é diário,
constante, e por isso, não fixo, passível de mudanças:
Comer é uma atividade humana central não só por sua frequência,
constante e necessária, mas também porque cedo se torna a esfera
onde se permite alguma escolha. Para cada indivíduo representa
uma base que liga o mundo das coisas ao mundo das ideias por
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meio de nossos atos. Assim, é também a base para nos
relacionarmos com a realidade. A comida “entra” em cada ser
humano. A intuição de que se é de alguma maneira substanciado –
“encarnado” – a partir da comida que se ingere pode, portanto,
carregar consigo uma espécie de carga moral. Nossos corpos
podem ser considerados o resultado, o produto, de nosso caráter
que, por sua vez, é revelado pela maneira como comemos (MINTZ,
2001, p. 32).

Por sermos “encarnados” constantemente a partir da nossa comida, ela “[…]
liga-se diretamente ao sentido de nós mesmos e à nossa identidade social [...]”
(MINTZ, 2001, p. 31). Ela também é fundamental para compreender a relação que
cada pessoa mantém com o próprio corpo e a noção de si mesmo, assim como
com os demais, porque através do “interesse e do cuidado que se tem com a
comida, no leque de prazeres que nos permitimos ou nas restrições que nos
impomos, se lê e se traduz em atos visíveis a relação que mantemos com o nosso
próprio corpo e com os outros” (GIARD, 2009, p. 259). De maneira simples e
didática, Mintz (2001, p. 34) detalha esse processo de encarnação que é, também,
um processo de identidade social.

Como as comidas são associadas a povos em particular, e muitas
delas são consideradas inequivocamente nacionais, lidamos
frequentemente com questões relativas à identidade. Todos
sabemos que os franceses supostamente comem rãs e caracóis; os
chineses, arroz e soja; e os italianos, macarrão e pizza. Mas a
espantosa circulação global de comidas e a circulação paralela de
pessoas levantam novas questões sobre comida e etnicidade. Seria
mais fácil mudar o sistema político da Rússia do que fazê-los
abandonar o pão preto; a China abandonaria sua versão do
socialismo mais facilmente do que o arroz. E, no entanto, a
população desses dois países mostra uma extraordinária
disposição para experimentar novas comidas. Parece, então, que
uma estranha congruência de conservadorismo e mudança nos
acompanha sempre no estudo da comida.

A noção de identidade apresentada por Stuart Hall (2006) ao discutir a
configuração do sujeito pós-moderno pode ajudar a compreender melhor essa
“congruência de conservadorismo e mudança” relatada por Mintz (2001). As
identidades que construímos não são necessariamente fixas e coerentes e, por
esta razão, dentro “de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes
direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente
deslocadas” (Hall, 2006, p. 13). Para Hall (2000), o eu coletivo, que se mistura aos
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vários outros “eus”, é o que um povo, com uma história e uma ancestralidade
partilhadas, mantém em comum.
As diferenças entre os indivíduos podem se tornar manifestações desse eu
coletivo que abarca várias identidades e os faz sentir pertencentes a uma
comunidade maior, construindo, assim, laços de pertencimento cultural. Identidade
cultural é um conceito que reúne diversos aspectos de nossas identidades que se
configuram através do nosso pertencimento a culturas e comunidades de valores,
sejam elas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas e, também, de nações (HALL,
2000).
Quando se fala de aspectos, traços ou manifestações culturais, o alimento
ganha proeminência, pois o que se come é tão relevante quanto quando, onde,
como e com quem se come (MACIEL, 2005), dimensões que criam rituais,
transmitem e transformam valores.
As formas de alimentação, os produtos consumidos e a forma de
cozinhá-los relacionam-se com os recursos locais, as
características do clima e dos solos, ou seja, com o território, as
formas de produção, a agricultura, a pecuária e também as formas
de armazenamento e o comércio. Relacionam-se ainda com os
conhecimentos, com as práticas culinárias inscritas em todo o
contexto socioeconômico determinado. Devido a esse conjunto de
elementos, a alimentação e tudo a ela relacionado são percebidos
como ‘marcadores étnicos’. Noutros termos, a alimentação foi um
dos elementos que contribuíram para ‘gerar identidade’, mediante a
constatação da diferença (HERNÁNDEZ, 2005, p. 140-141).

Quando um eu “solitário” se vê ante suas diferenças em relação aos outros,
ele sai à procura de outros “eus” que se identifiquem com os mesmos valores,
crenças, hábitos, tradições. Enfim, é através da identificação e da diferença que o
eu coletivo se evidencia (HALL, 2000). Considerando que o ser humano se
alimenta conforme a sociedade em que vive (AMON; MENASCHE, 2008, p. 15), o
alimento também é um dos elementos de identificação cultural.
Formas de fazer, de servir, de compartilhar hábitos e gostos através da
comida são maneiras de caracterizar grupos e suas vivências culturais, mas são,
também, modos de caracterizar diferenças culturais. Segundo Garrigues-Cresswell
& Martin (apud AMON; MENASCHE, 2008) os “comportamentos alimentares
revelam as estratégias que permitem a um grupo e aos indivíduos que o
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constituem demarcar simultaneamente uma identidade e uma distinção local” (p.
19). Diferenças e distinções que variam não só entre grupos e locais, mas também
temporalmente dentro de uma mesma comunidade e localidade:

Primeiro, como as culturas, os grupos sociais não vivem na
imobilidade e seus gostos não são imutáveis. Tal prato valorizado
em tal época, por tal meio, será mais tarde descartado como muito
vulgar, grosseiro, ou pesado. Também no caso da comida, o
costume comum depende da moda, como o vestir-se ou as ideias
(GIARD, 2009, p. 253).

Tais identidades e distinções são demarcadas, muitas vezes, através de
rituais que impregnam o ato de comer,
Porque, entre os humanos, desde tempos imemoriais a ação de
comer veio carregando um certo caráter ritualístico e até sagrado,
caráter esse muitas vezes manifesto e explicitado: o banquete de
casamento, a festa de aniversário, a liturgia da comunhão na Igreja
Católica e mesmo o canibalismo 2 praticado por alguns povos, com a
intenção de absorver as qualidades do inimigo vencido, por
exemplo (DUARTE JÚNIOR, 2010, p. 91).

Contudo, diversos rituais ligados à comida vem sendo alterados nas últimas
décadas. Principalmente “[…] nos últimos 40 anos, produziram-se transformações
mais radicais na alimentação humana, deslocando-se grande parte das funções de
produção, conservação e preparo dos alimentos do âmbito doméstico e artesanal
para as fábricas” (ARNAIZ, 2005a, p. 147).
Devido a crescente industrialização, a velocidade que afeta o ser humano
também afeta sua refeição. Por esta razão,

A alimentação comum homogeneizou-se, progressivamente
(Fischler, 1990), como consequência da passagem de
ecossistemas muito diversificados para outros hiperespecializados
e integrados em amplos sistemas de produção agroalimentar, em
escala internacional. Desse modo, aumentou, consideravelmente, a
produção mundial de alimentos, ao mesmo tempo que
desapareceram numerosas variedades vegetais e animais, que
constituíram a base da dieta, em âmbito mais localizado.
Paralelamente, as tarefas da cozinha doméstica foram transferidas,
em grande medida, para a indústria. Como consequência de todo
2

Cabe ressaltar que “Quando relacionadas a rituais sociais, coletivos, estas práticas são geralmente denominadas de
antropofagia, enquanto que o termo canibalismo é usado mais frequentemente, com relação ao ato de comer a carne para
saciar a fome ou uma vontade, ou associado a um ato arbitrário, uma crueldade” (CARVALHO, 2008, p. 01).
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esse processo, cada vez mais é consumida maior quantidade de
alimentos processados industrialmente. Mesmo assim, a
mundialização das trocas econômicas estendeu os repertórios da
disponibilidade alimentar, e a mundialização das trocas culturais
contribuiu para a evolução das culturas alimentares e,
consequentemente, dos hábitos, preferências e repertórios,
mediante um desenvolvimento mesclado das gastronomias. Esse
fenômeno ocorreu não apenas nos países mais industrializados,
mas também mediante vários matizes, graus e consequências, no
mundo todo. Isso pressupõe a ampliação dos repertórios
alimentares e a sua homogeneização (HERNANDEZ, 2005, p. 132).

O preparo cada vez mais rápido dos alimentos e a ingestão veloz, em
algumas ocasiões em pé, em espaço de tempo muito curto entre um ou outro
compromisso ou, ainda, durante deslocamento de um lugar ao outro, leva a comida
a ser produzida e ingerida ligeiramente, sem a devida percepção e apreciação,
como reitera Freire. (2011, p. 456)

A vida atual não fornece o tempo necessário para o relacionamento
com a comida, degustando-se e apreciando-se o sabor do que é
ingerido, mastigando-se devidamente o alimento para permitir que a
digestão possa começar bem sua função, uma vez que esta, como
se sabe, começa na boca. Não há tempo de mastigar; engole-se
rapidamente e promovem-se indigestões que se transformam em
camadas adiposas, fruto da pressa dos tempos pós-modernos.

A análise de Freire (2011) deixa claro sua percepção dessas mudanças, até
mesmo com um certo ar nostálgico e, em decorrência, os impactos que tais
mudanças trazem para as experiências de alimentação. Ainda segundo a autora,
As refeições feitas em conjunto, em casa, com horário determinado
e um cardápio planejado, estão se tornando cada vez mais raras. A
sociedade de consumo em massa faz que se desestruturem os
sistemas normativos e os controles sociais que tradicionalmente
regiam as práticas e as representações alimentares (p. 456-457).

Outro fator que explica e reforça essas percepções sobre as mudanças
sensoriais é a pressão pelo aumento da produtividade. Para atender a crescente
produção do sistema capitalista foi necessário aumentar a produtividade
alimentícia, acelerando e ampliando esse processo com a finalidade de aumentar a
qualquer custo a lucratividade das indústrias e de um pequeno grupo de
empresários. Para responder a essa pressão e atender a demanda, foram
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necessários fertilizantes, pesticidas, hormônios, vitaminas e antibióticos (DUARTE
JÚNIOR, 2010).
Porém, essa pressão e tendência em direção à maior mecanização,
industrialização, aceleração e homogeneização, gera uma reação, um movimento
contrário.
Os processos de homogeneização cultural e da alimentação
costumam encontrar ‘resistências’, movimentos de afirmação da
identidade que, no terreno alimentar, podem concretizar-se na
recuperação das variedades de pratos típicos locais e com ‘sabores
específicos’ (HERNANDEZ, 2005, p. 139).

Como exemplo dessas resistências podemos citar o movimento Slow Food
que surgiu na década de 1980, na Itália, e hoje está espalhado pelo mundo com o
objetivo de valorizar o prazer da alimentação, opondo-se à tendência de
padronização do processo alimentar 3. Há, nesse sentido, uma preocupação, um
olhar para trás, uma tentativa de “recuperar” e enfatizar, voltar a valorizar comidas
são consideradas tradicionais.
A progressiva homogeneização e a globalização alimentares é que
provocam, precisamente, uma certa ‘nostalgia’ relativa aos modos
de se alimentar, aos pratos que desapareceram, suscitando o
interesse pelo regresso às fontes dos ‘patrimônios culturais’. A
‘insipidez’ de tantos alimentos oferecidos pela indústria
agroalimentar provocaria lembranças mais ou menos mistificadas
das ‘delícias’ e ‘variedades’ de ontem (HERNANDEZ, 2005, p. 138).

Apesar da enorme produção propiciada pelos avanços tecnológicos, a
produção agrícola atualmente não tem visado abastecer os mercados e alimentar a
população, mas, elevar sua margem de lucro, como afirma Robert Kurz (apud
DUARTE JUNIOR, 2010, p. 89):
… se, por um lado, a civilização moderna elevou a produtividade
para além de todos os limites imagináveis, por outro, submeteu a
uma alimentação miserável ou mesmo aos tormentos da fome um
número de pessoas sem precedentes, tanto em termos absolutos
quanto relativos.

3

Informações disponíveis no site: <http://www.slowfoodbrasil.com/slowfood/o-movimento>
Acesso em 29 de setembro de 2014.
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Assim, como prática humana, inserida em um contexto social e histórico, a
produção e ingestão de alimentos não está livre de contradições porque as
“práticas alimentares também se integram às estratégias sociais e participam do
conjunto de conflitos e de tensões da sociedade” (HERNANDEZ, 2005, p. 141). O
que comemos cotidianamente diz muito sobre o momento histórico e social em que
vivemos porque,

É na comida rotineira, bem como em outras dimensões de
manifestação da cultura material no cotidiano, que melhor podemos
perceber a afirmação e as mudanças de identidades pela
convivência entre comunidades de diferentes origens e culturas –
característica não só de processos migratórios, mas também da
globalização (AMON; MENASCHE, 2008, p. 19).

Na preparação da comida
[…] há espaço para a integração de diferentes ingredientes,
técnicas, utensílios, modos de fazer, à proporção que sentidos
antigos podem ser negociados e novos sentidos podem ser
incorporados. É no cotidiano que podemos notar a fluidez de
fronteiras no contorno de uma comunidade. Isso faz com que a
comida rotineira seja uma voz rica à escuta do caráter plural nas
identidades e, com isso, da memória social de uma comunidade
(AMON; MENASCHE, 2008, p. 19)

Falar em memória relacionando-a aos alimentos é necessário e importante
porque é um dos elementos que se mostrou fundamental no relato dos
participantes, na construção de identidades, subjetividades e afetos. Segundo
Pollak (1989, p. 1), há diferentes referências que ajudam a constituir nossas
memórias:

o patrimônio arquitetônico e seu estilo, que nos acompanham por
toda a nossa vida, as paisagens, as datas e personagens históricas
de cuja importância somos incessantemente relembrados, as
tradições e costumes, certas regras de interação, o folclore e a
música, e, por que não, as tradições culinárias.

Segundo Kessel (2011), o conceito de memória “vem se modificando e se
adequando às funções, às utilizações sociais e à sua importância nas diferentes
sociedades humanas” (p. 1). A autora nos mostra que “a memória é sempre uma
construção feita no presente a partir de vivências/experiências ocorridas no
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passado” (p. 2). É também um elemento em que indivíduo e coletividade se
encontram:

A priori, a memória parece ser um fenômeno individual, algo
relativamente íntimo, próprio da pessoa. Mas, Maurice Halbwachs,
nos anos 20-30, já havia sublinhado que a memória deve ser
entendida também, ou, sobretudo, como um fenômeno coletivo e
social, ou seja, como um fenômeno construído coletivamente e
submetido a flutuações, transformações, mudanças constantes
(POLLAK, 1992, p. 02).

Assim, entender a memória como “construção” (POLLAK, 1992) é uma ideia
produtiva que procurei adotar nesta investigação. Pois, “o que a memória individual
grava, recalca, exclui, relembra, é evidentemente o resultado de um verdadeiro
trabalho de organização” (POLLAK, 1992, p. 05). Nesse sentido, o conceito de
memória se entrecruza de maneira fecunda com o conceito de imaginação,
permitindo que se possa articular experiências e vivências passadas às práticas de
ver no contexto da alimentação no presente.
A memória também está intimamente relacionada à noção de identidade,
porque:

Podemos portanto dizer que a memória é um elemento constituinte
do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na
medida em que ela é também um fator extremamente importante do
sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de
um grupo em sua reconstrução de si (POLLAK, 1992, p. 05).

Contudo não se deve conceber, tanto identidade quanto memória, como
estáticas e fixas. “Vale dizer que memória e identidade podem perfeitamente ser
negociadas, e não são fenômenos que devam ser compreendidos como essências
de uma pessoa ou de um grupo” (POLLAK, 1992, p. 05). É uma negociação que
acontece entre indivíduos e grupos, e nem sempre de forma pacífica e tranquila.
“Se é possível o confronto entre memória individual e memória dos outros, isso
mostra que a memória e a identidade são valores disputados em conflitos sociais e
intergrupais, e particularmente em conflitos que opõem grupos políticos diversos”
(POLLAK, 1992, p. 05). Assim, a memória é um dos elementos que contribuem
para criar diferenças “ao definir o que é comum a um grupo e o que, o diferencia
dos outros, fundamenta e reforça os sentimentos de pertencimento e as fronteiras
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sócio-culturais” (POLLAK, 1989, p. 01).
Ao analisar e discutir a noção de memória, Marilda Oliveira de Oliveira
(2011, p. 180) comenta que:
Utilizar-se da memória é fazer uso deste exercício de voltar atrás,
buscar aquilo que nos afeta, que deixou marcas, adentrar, arriscar a
lembrar fatos e passagens que nem sempre trazem satisfações.
Rememorar é organizar o pensamento em forma de relato escrito,
oral, visual. Buscar dar uma organicidade ao pensamento para
melhor exteriorizá-lo.

O ato de lembrar, no entanto, não é apenas virar-se para o passado porque
a “memória é seletiva. Nem tudo fica gravado. Nem tudo fica registrado.” (POLLAK,
1992, p. 04). É necessário também que haja uma motivação presente que dê
sentido às memórias (ROCHA; ECKERT, 2001). Essa exteriorização não deve ser
vista somente como uma repetição de fatos do passado, mas, também, como
formas narrativas e imaginativas. Nesse sentido, é preciso compreender o
“fenômeno da memória e da duração como fabricações intelectuais, produtos da
inteligência humana que se conduz reflexivamente no mundo, ou seja, produtos da
imaginação criadora” (ROCHA; ECKERT, 2001, p. 28).
Assim, recorrendo a noções de tradições e memórias ou às mudanças
ocasionadas por contatos entre diferentes culturas e pelo processo de globalização
é possível constatar que “[...] os comportamentos relativos à comida podem, às
vezes simultaneamente, ser os mais flexíveis e os mais arraigados de todos os
hábitos” (MINTZ, 2001, p. 34).

1.3 Refletindo sobre cultura visual
Entre 2008 e 2012 fiz o Curso de Licenciatura em Artes Visuais na
Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás. Foi durante esse
período que o interesse por questões alimentares surgiram, confor me exposto
anteriormente. Foi, também, nessa época, como aluna do curso de Licenciatura,
que tomei contato com o campo de estudos da Cultura Visual. Realizei meu
Trabalho de Conclusão de Curso, em parceria com a colega Kamilla Lima Fleury
sob orientação da professora Irene Tourinho, articulando os dois temas e esta
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dissertação de mestrado é uma continuidade da ideia buscando aprofundar a
pesquisa sobre ambos.
Mas, que relações poderiam ser estabelecidas entre esses dois temas?
Segundo Duarte Júnior (2010, p. 92):
[…] o ato de comer parece congregar em torno de si uma série de
prazeres sensoriais relativos ao olfato, à gustação, à visão e
inclusive ao tato, fazendo brotar entre as pessoas até mesmo a arte
da conversação.

O ato de comer congrega diferentes percepções humanas. Podemos
separá-las para fins de estudo e compreensão, contudo, elas formam complexas
redes de interação. Paladar e visão mantém pontos de contato e essa junção é
explicitada através da expressão popular “comer com os olhos”, que põe em
perspectiva e associa os dois sentidos. Rubem Alves reforça esta percepção ao
dizer que “Imagens são comida. Os olhos querem comer, querem ser boca. A
tristeza dos olhos é que eles não podem comer tudo o que veem” (ALVES, 2011, p.
38).
Nesse contexto, o ato de comer parece ser algo que aproxima sujeito e
objeto, afinal, incorporamos nossos alimentos, mas, ver, parece algo mais distante,
impessoal, sem tanto contato entre observador e imagem. Porém essa é uma
compreensão um tanto simplista, já que “Identificação, introjeção e incorporação é
comer. […] Mesmo no ato de ver há um processo ativo de introjeção: percepção é
participar naquilo que é percebido” (ALVES, 2011, p. 40). E olhar não é algo
passivo, “[…] ver é – deve ser – um processo ativo e criativo” (MARTINS;
TOURINHO, 2011, p. 54).
Somos nutridos por comidas e por imagens que nos formam fisiologicamente
e culturalmente. Podemos aprender muito com as imagens, pois “[…] esse
processo da visão é particularmente relevante para a formação do conhecimento,
uma vez que estamos sempre constituindo e sendo constituídos por ele” (DIAS,
2012, p. 70). A própria origem da palavra cultura está intimamente ligada a
produção de alimentos. Segundo Moreira e Candau (2007, p. 26), o “primeiro e
mais antigo significado de cultura encontra-se na literatura do século XV, em que a
palavra se refere a cultivo da terra, de plantações e de animais”. Da mesma forma
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que se cultiva alimentos que nos nutrem, se cultiva modos de vida, sentidos e
significados que também nutrem modos de ver de pessoas, grupos, comunidades.
[…] vemos através de filtros produzidos pela cultura e pelas nossas
trajetórias/histórias pessoais. Ver – como parte da vida (de um
aprendizado) cotidiana – e dar sentido ao que vemos é uma prática
que se aprende de muitas maneiras, a partir de muitas fontes
(MARTINS; TOURINHO, 2011, p. 54).

A alimentação é uma prática constante e diária, por isso nela estão contidos
nossos dilemas cotidianos e os vários fatores que os afetam. De forma
semelhante, através das visualidades do dia a dia é possível investigar e observar
sentidos que criamos para diversos aspectos desse mesmo cotidiano. Nas
palavras de Martins e Tourinho (2012, p. 11), “buscar compreender as culturas das
imagens de nosso tempo pode abrir caminho para entender a sociedade em que
vivemos, suas contradições, seus conflitos, seus dilemas educacionais, e,
sobretudo, seus medos, esperanças e utopias”.
Ao mencionar cotidiano, me refiro à realidade dos sujeitos em suas
comunidades, num espaço e tempo articulados com passado, presente e futuro,
colocando em perspectiva o fato de que,
[…] o fluxo da vida cotidiana é a condição material na qual cada
pessoa desenvolve sua existência através de um processo contínuo
de releitura e revisões, e essas condições materiais revisitadas
adquirem a forma da vida social e cultural (DIAS, 2013, p. 126).

Concebo esse contexto cotidiano como fruto criativo daqueles nele
envolvidos, dando destaque à visualidade cultural da vida comum de um
determinado grupo. Não somente expondo essa visualidade, mas, procurando
entender como ela é apropriada e passa a integrar o imaginário dessas pessoas
(DIAS, 2012).
Estudar as manifestações visuais e o que as envolve, se justifica em função
das transformações que temos vivido nas últimas décadas, pois, como explica
Brea (2010, p. 114-115):
Con la aparición de la electrónica, em cambio, la imagen – lo visual
mismo en su conjunto – se convierte en habitante naturalizado de
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nuestro mundo, en elemento habitual del paisaje cotidiano de los
mundos que vivimos. 4

Estando as imagens tão presentes em nossas vidas diárias, é preciso “[…]
reconocer la importância creciente que los elementos de orden visual poseen en
los procesos contemporáneos de socialización y subjetivación […]” 5 (BREA, 2010,
p. 115).
Assim, a cultura visual compreende “[...] el universo lógico de las posibles
formas de producir significado cultural a través de las imágenes y su circulación
pública”6 (BREA, 2010, p. 114). Complementando as ideias de Brea, Hernández
(2013, p. 83) se posiciona da seguinte maneira:
Considero a cultura visual não somente uma atitude e uma
metodologia viva, mas um ponto de encontro entre o que seria um
olhar cultural (visualidade) e as práticas de subjetividade que se
vinculam. Esse ponto de encontro permite pesquisar as relações entre
os artefatos da cultura visual e aquele que vê (e é visto), e os relatos
visuais que, por sua vez, constroem o visualizador (HERNÁNDEZ,
2013, p. 83).

Não se trata, apenas, de incluir imagens diversas, sejam elas de arte, de
informação, de ficção, de entretenimento ou de publicidade. Apropriar-me dos
conceitos e práticas da cultura visual para construir este trabalho e pesquisa
significou tentar entender a mútua relação entre o que se vê e quem olha, ou seja,
entre a experiência social do ver e a experiência também social de ser visto. Pois
“[…] o relevante das pedagogias da cultura visual não são os objetos, mas sim as
relações que mantemos com eles” (HERNÁNDEZ, 2013, p. 83). Por esta razão,
considerei o papel central do sujeito que vê e, também, os efeitos e impactos que
as imagens podem ter na subjetividade desse mesmo sujeito (HERNÁNDEZ,
2010).
As imagens que formam nosso mundo nos constituem e, nas palavras de
Tourinho (2011, p. 53),
4

5

6

Tradução livre: “Com a aparição da eletrônica, como mudança, a imagem – o visual em
seu conjunto – se converte em habitante naturalizada de nosso mundo, em um elemento
habitual da paisagem cotidiana dos mundos que vivemos.”
Tradução livre: “[...] reconhecer a importância crescente que os elementos de ordem
visual possuem nos processos contemporâneos de socialização e subjetivação [...]”
Tradução livre: “[...] o universo lógico das possíveis formas de produzir significado cultural
através das imagens e sua circulação pública”.
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Além do interesse de pesquisa pela produção artística do passado, a
cultura visual concentra atenção especial nos fenômenos visuais que
estão acontecendo hoje, na utilização social, afetiva e políticoideológica das imagens e nas práticas culturais e educativas que
emergem do uso dessas imagens. Ao adotar essa perspectiva, a
cultura visual assume que a percepção é uma interpretação e,
portanto, uma prática de produção de significado que depende do
ponto de vista do observador/espectador em termos de classe,
gênero, etnia, crença, informação e experiência sociocultural. Assim,
os objetos de estudo e produção incluem não apenas materiais
visuais tangíveis, palpáveis, mas, também, modos de ver, sentir e
imaginar através dos quais os artefatos visuais são usados e
entendidos.

As práticas do ver estão imbricadas nas práticas da alimentação e, nessas
experiências, como diz Tourinho (2011), a produção de significados articula nossos
desejos e questionamentos contribuindo para nos posicionar no mundo e para nos
transformar, transformando a nossa relação com ele e com os outros. Assim,
construí sentidos para a experiência cultural da alimentação destacando “o papel
central das experiências culturais do olhar” (HERNÁNDEZ, 2010, p. 61) e “o
espaço que se constrói entre quem vê (a partir de sua consideração de sujeito
cultural) e aquilo que se vê (considerado como prática cultural)” (HERNÁNDEZ,
2010, p. 62).
Procurei, também, dar atenção ao que diz Aguirre (2011, p. 72) sobre “[…]
avançar de uma posição fundamentada na valoração crítica da cultura a outra que
deixe espaço à diversidade dos usos e das experiências, incluindo os relacionados
ao afetivo e ao sensível”. Não porque uma ênfase na crítica cultural não seja
relevante e não tenha importância, a levo em consideração, porém vejo que as
questões afetivas e sensíveis ganham destaque em relação a este tema de estudo
que busca trabalhar com “[…] visualidade[s] cujas questões estão centradas nos
contextos da vida” (DIAS, 2012, p. 71).
Assim, desejo procurar um possível diálogo entre o ver e o alimentar,
entendendo ambos como práticas constituídas culturalmente, permeadas por
experiências subjetivas e afetivas. Utilizo as imagens como ponto de partida nesse
diálogo me atendo à relação entre os sujeitos e elas para que essa interação conte
sobre o ato alimentar e o que ele envolve. Comer com os olhos, olhar para comer,
olhos e boca, visão e paladar se juntam aos demais sentidos para construir e
reconstruir a realidade e a nós mesmos.
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CAPÍTULO 2
Pesquisa: Modos de Fazer
2.1 Sobre os sujeitos da pesquisa
Ao começar a planejar esta investigação, no momento que antecedeu meu
ingresso no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual (PPGACV-FAVUFG), elaborando o projeto apresentado para a seleção me dei conta de que era
necessário definir um modo de fazê-la, ou seja, uma maneira de chegar a algumas
respostas para as indagações que me acompanhavam ou, que me levasse a novas
perguntas. Gradativamente se intensificou minha compreensão de que essa
definição se daria à medida que escolhesse o tema a ser estudado, pois, como
afirma Flick (2004), “o objeto em estudo é o fator determinante para a escolha de
um método e não o contrário” (p. 21). Seleção de objeto de estudo e metodologia
são interdependentes e, por esta razão, a escolha da metodologia adotada neste
trabalho está relacionada ao tema que me propus a estudar.
Para contar a história desse objeto de pesquisa, rememoro um período
anterior ao meu ingresso no mestrado, a época em que era estudante do Curso de
Licenciatura em Artes Visuais na Universidade Federal de Goiás (UFG). Em 2011,
ano em que conclui o curso de licenciatura, deveria realizar o Trabalho de
Conclusão de Curso, feito em grupo e sob a orientação da professora Irene
Tourinho, e, também, as últimas disciplinas de estágio. Assim, a colega Kamilla
Lima Fleury e eu, resolvemos relacionar as duas atividades buscando integrar
nossos interesses de pesquisa às visualidades e práticas alimentares. Houve uma
certa resistência em relação a essa temática por parte de alguma colegas e outras
pessoas

com quem conversamos inicialmente,

talvez, porque, como

foi

apresentado no início do capítulo anterior, a alimentação é considerada um
assunto ou, um tema menor. Porém insistimos, e chegamos ao curso Técnico em
Cozinha do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a
Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG). Segundo o
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site da instituição 7, o curso tem por objetivo oferecer o ensino médio junto a
formação profissional para a seleção, armazenamento, higienização, preparo,
finalização de pratos e elaboração de cardápios. O curso tem a duração de três
anos e meio.

Imagem 1: Fachada externa do IFG

7

Informações disponíveis em: <http://www.goiania.ifg.edu.br/index.php/cozinha> Acesso em 06 de
novembro de 2013.
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Imagem 2: Fachada interna do IFG: salas de aula

Como atividade da disciplina de estágio e parte prática que fundamentou o
Trabalho de Conclusão de Curso, ministramos aulas de arte para uma turma do
último período do curso mencionado durante o primeiro semestre de 2011. Nos
contatos iniciais com os alunos/as registramos algumas dúvidas e curiosidades,
tais como: O que é arte? O que não é arte? Pode o alimento ser considerado arte?
Questões como estas, comuns em muitos encontros educativos, nos fizeram
perceber que existia a possibilidade de trabalhar com uma temática que articulasse
imagem, arte e alimento.
O nosso intuito era investigar como alunos e alunas construíam significados
para suas relações com a comida e os alimentos através de narrativas escritas e
imagens. Como foco motivador do projeto propusemos a seguinte questão: como
futuros profissionais da área de alimentação enxergavam seu próprio objeto de
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trabalho e que relações subjetivas estabeleciam com ele? Apresentamos formas de
interação entre alunos/as e alimentos, principalmente através de imagens,
buscando compreender sentidos, significados e sentimentos que eles/elas
construíam e manifestavam. A proposta também se pautou pela necessidade de
refletir sobre uma série de fatores ligados à comida/alimentação e que dizem
respeito à questões sensoriais, estéticas, sociais, históricas e econômicas.
Trabalhar com esta temática e, mais especificamente, com aquele grupo, foi uma
maneira de atrair a atenção dos participantes para inter-relações que situam
comida e alimentação numa perspectiva de conhecimento cultural, social e
artístico.
A última etapa das aulas foi uma proposta de colagem com diversos
materiais, intitulada “Um banquete aos olhos”. Pensamos na possibilidade de que
os/as alunos/as, através das imagens que produziriam, pudessem materializar
seus pensamentos e sentimentos em relação às ideias e conceitos que
desenvolvemos até aquele momento. Adotamos a perspectiva da educação da
cultura visual, considerando a mútua relação entre o que se vê e quem olha, ou
seja, entre a experiência social do ver e a experiência de ser visto. Para isso,
procuramos destacar o papel central do sujeito que vê e, também, os efeitos e
impactos que as imagens podem ter na subjetividade desse mesmo sujeito
(HERNÁNDEZ, 2010). Na sequência estão algumas imagens desse processo:

Imagem 3: Processo de confecção de “Um banquete aos olhos” (2011)

34

Imagem 4: colagem de aluna (2011)

Imagem 5: Colagem de aluna (2011)

Através das imagens produzidas pelos alunos, das falas e da escrita em
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relação ao tema que foi proposto, construímos sentidos para a experiência cultural
da alimentação, levando em consideração “o papel central das experiências
culturais do olhar” (HERNÁNDEZ, 2010, p. 61) e “o espaço que se constrói entre
quem vê (a partir de sua consideração de sujeito cultural) e aquilo que se vê
(considerado como prática cultural)” (HERNÁNDEZ, 2010, p. 62).
Após o encerramento do estágio e dessa experiência, escrevemos o
Trabalho de Conclusão de Curso (DOMICIANO; FLEURY, 2011) no mesmo ano,
em 2011, mas, terminei o curso de licenciatura um ano depois, em 2012. Essas
vivências foram bastante significativas e provocativas para mim e seus resultados
continuaram ressoando na minha trajetória de vida. Havia a vontade de dar
continuidade à pesquisa, de aprofundar e diversificar a investigação dentro da
mesma temática, porque entendia que o assunto apresentava outras possibilidades
a serem exploradas que demandavam mais tempo, estudos e reflexões.
Assim, formulei um projeto e me inscrevi na seleção do Programa de PósGraduação em Arte e Cultura Visual, da Faculdade de Artes Visuais da
Universidade Federal de Goiás, para a turma de 2013, na qual fui aprovada com o
projeto intitulado “Comer com o olhar: uma proposta inicial”. Propus-me a voltar ao
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás e novamente
interagir com os alunos do Curso Técnico em Cozinha, com o objetivo de investigar
as relações estabelecidas entre eles e as visualidades relacionadas à alimentação,
considerando que “[...] 'o ato de olhar', a percepção visual, não é um ato apenas
cognitivo, mas também afetivo, envolvendo memória, sensibilidade, experiências e
subjetividades” (MARTINS; TOURINHO, 2013, p. 72).

2.2 Experimentando a pesquisa qualitativa
Considerando o modo como cheguei ao tema proposto para esta pesquisa, o
termo “objeto em estudo” (FLICK, 2004, p. 21), mencionado no início deste
capítulo, no sentido estrito do termo, talvez não seja o mais adequado. Afinal, os
“seres humanos são os pesquisadores. Os seres humanos são os sujeitos do
estudo” (STAKE, 2011, p. 46). A investigação envolveu pessoas que, assim como
eu, pesquisadora, também são sujeitos no processo de pesquisa. Há, dessa forma,
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a necessidade de, concordando com Sousa Santos (2004, p. 38):
[...] compreender os fenômenos sociais a partir de atitudes mentais
e do sentido que os agentes conferem às suas ações, para o que é
necessário utilizar métodos de investigação e mesmo critérios
epistemológicos diferentes dos correntes nas ciências naturais,
métodos qualitativos em vez de quantitativos, com vista à obtenção
de um conhecimento intersubjetivo, descritivo e compreensivo, em
vez de um conhecimento objetivo, explicativo e nomotético.

Assim, fui avançando, e foi ficando mais clara a compreensão de que a
melhor abordagem para a pesquisa que estava propondo era a metodologia
qualitativa, em que o foco e as interpretações “destacam os valores e experiências
humanas” (STAKE, 2011, p. 47), e preconiza o fato do pesquisador evidenciar a
realidade como socialmente construída, dando relevância a maneira como a
experiência social é criada e significada (DENZIN & LINCOLN, 2006). Como diz
Sousa Santos (2004, p. 38),
O argumento fundamental é que a ação humana é radicalmente
subjetiva. O comportamento humano, ao contrário dos fenômenos
naturais, não pode ser descrito e muito menos explicado com base
nas suas características exteriores e objetiváveis, uma vez que o
mesmo ato externo pode corresponder a sentidos de ação muito
diferentes (p. 38).

Os textos de Sousa Santos (2004), citados acima, foram publicados
inicialmente na década de 1980. Neles ainda é possível perceber uma
compreensão que, de certa forma, pode exalar uma possibilidade de distinção e
separação entre ser humano e natureza, conhecimento subjetivo e objetivo. Em
publicações posteriores o autor revisa essa compreensão. Contudo caminho com
Sousa Santos (2004) no sentido de entender que aquilo que observei são
características exteriores de processos bem mais complexos sobre os quais tive
apenas uma camada de compreensão. Processos que envolvem diversas
variáveis, inclusive a relatada por Sacchi dos Santos (2005, p. 16) no fragmento
que segue:
É certo que existiam diferenças postas entre mim e os(as)
estudantes observados(as), desde o primeiro momento: eles(as)
cursavam um supletivo noturno e eu um programa de Pósgraduação; eles(as) ocupavam o lugar de um suposto aprender e
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eu o de um suposto saber – relações de poder tecendo diferentes
posições.

Identifiquei-me com as ideias e o desconforto de Santos em um momento
em que estava visitando as salas de aula, explicando sobre a pesquisa e
convidando alunos para participar. Fui, então, surpreendida com a observação de
uma aluna ao perguntar se eu roubaria as histórias deles para escrever um livro.
Fiquei desconcertada por alguns segundos, mas, disse que não pretendia roubar
nada, expliquei que teria todo o cuidado com as narrativas que me fossem
apresentadas, manteria o anonimato dos participantes e deixaria claro que eram
histórias de outras pessoas.
Não foi a primeira vez que senti esse tipo de dificuldade no papel de
pesquisadora. Ao longo da minha trajetória acadêmica, durante o curso de
graduação, e justamente por estar numa universidade, algumas vezes me senti
autorizada a descrever e interpretar as ações e falas de outros sujeitos, em
contextos relativamente próximos e familiares.
Em minha primeira experiência formal com pesquisa, para uma disciplina do
curso de Licenciatura em Artes Visuais (Faculdade de Artes Visuais - Universidade
Federal de Goiás), tive como objetivo observar crianças durante o recreio de uma
escola estadual, verificar como elas se comportavam, o que faziam, eleger um foco
e discorrer sobre o que vi e percebi. Quando fui a campo, estando entre as
crianças, experimentei um sentimento de estranhamento: eu, de certa forma, era
uma estrangeira naquele meio. Mas não era uma estranha qualquer porque podia
exercer meu olhar e posteriormente descrever e narrar o que havia observado.
Além disso, teria as narrativas e escritos legitimados como conhecimento ao
analisar, em certos aspectos, como eram aquelas crianças, como se comportavam.
Nessas duas ocasiões, e em outras também, me vi na posição de “saber”
mencionada por Sacchi dos Santos (2005) e aquele questionamento da aluna,
desvelou algumas diferenças postas entre nós. Foi uma situação incômoda que me
fez refletir sobre a preocupação da aluna porque, de alguma maneira, eu poderia
roubar as histórias, não para tomá-las como sendo minhas, mas, para submete-las
a uma interpretação unilateral com pretensão de verdade, porque:
Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” de
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verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar
como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem
distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se
sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são
valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que
têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro
(FOUCAULT, 1979, p. 12).

Em nossa sociedade, cabe, muitas vezes, à ciência e à academia, esse
papel legitimador. O discurso científico e acadêmico e as instituições que os
produzem e são produzidas por ele, como as universidades e, talvez, de maneira
mais específica, Programas de Pós-graduação, podem respaldar o que é
verdadeiro ou falso (FOCAULT, 1979). Discursos que, na visão de Sacchi dos
Santos (2005, p. 18),
… na narrativa ocidental/colonial da ciência, tomamos como
verdadeira
descrição
do
mundo,
diferentemente
dos
“selvagens/outros” que recorrem às mais diferentes formas de
explicar o mundo que não aquela validada pela ciência.

O conhecimento de cunho antropológico/etnográfico não escapa desse tipo
de validação, pois é produzido “...em um processo de comunicação, marcado por
relações de desigualdade e poder [...] em relação a um campo de forças que define
os tipos de enunciados que podem ser aceitos como verdadeiros (CALDEIRA,
1988, apud SACCHI dos SANTOS, 2005, p. 16). Poder que não está desvinculado
do saber, porque
... é inseparável de saberes, os quais – na medida em que
“justificam” e encobrem o poder – fazem com que ele, o poder, seja
tão produtivo. Trata-se, assim, de um poder que não vem de fora,
mas que está indissoluvelmente associado ao saber que o oculta
enquanto poder (VEIGA-NETO, 2004, p. 58).

Saber e poder que criam lugares diversos, hierárquicos, como diz Foucault:
“Toda relação de poder opera diferenciações que são, para ela, ao mesmo tempo,
condições e efeitos” (FOUCAULT, 2010, p. 291). Os diferentes atores sociais
assumem diferentes lugares de acordo com o conhecimento (logo o poder) que
possuem ou a que estão expostos. De acordo com a perspectiva de Foucault
(2010, p. 287):
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“... aquilo que define uma relação de poder é um modo de ação
que não age diretamente e imediatamente sobre os outros, mas
que age sobre sua própria ação. Uma ação sobre a ação, sobre
ações eventuais ou atuais, futuras ou presentes.

Nesse tipo de pesquisa qualitativa, como afirma Sacchi dos Santos (2005, p.
11), o pesquisador pode ser visto e entendido como um turista, que esteve lá (no
campo de pesquisa) e “... por esta experiência que ele(a) é autorizado a falar.”
Assim “... ele volta ao seu lugar e – aqui – precisa (d)escrever o que lá viu...”
(SACCHI dos SANTOS, 2005, p. 12). Cabe, então, problematizar esse
deslocamento, que relações, que forças o autorizam a dizer, a “falar em nome do
outro, interpretar o que ele diz”? (SACCHI dos SANTOS, 2005, p. 15). E como o
próprio pesquisador é produzido enquanto sujeito pelo discurso e instituição
científica?
Através da escrita e da descrição busca-se “(re)compor uma 'realidade'
vivida” (SACCHI dos SANTOS, 2005, p. 12). Realidade que é “constituída pelos
olhos do(a) etnógrafo(a)-turista (SACCHI dos SANTOS, 2005, p. 10). Isso nos
ajuda a entender que
...os discursos não são combinações de palavras que
representariam as coisas do mundo. Eles não são “conjuntos de
signos” (elementos significantes que remetem a conteúdos ou a
representações), mas práticas que formam sistematicamente os
objetos de que falam (VEIGA-NETO, 2004, p. 56).

Dessa maneira, não há uma realidade dada a priori, cabendo ao
pesquisador apenas observá-la e descrevê-la, mas ela é constituída pelo e com o
observador, de acordo com o seu lugar de visão e de interpretação, que inclui sua
própria trajetória, gênero, classe social, crenças, expectativas, profissão, entre
outros pontos. Isso inclui também as demais pessoas envolvidas que, de certo
modo, estarão no texto que comunica os processos e os resultados da pesquisa ao
terem aspectos de suas subjetividades relatadas e, de alguma maneira, criadas a
partir do olhar do pesquisador. Realidades produzidas por meio de processos que
envolvem a subjetivação dos diversos sujeitos envolvidos na pesquisa. Segundo
Foucault (2010, p. 278):
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Essa forma de poder aplica-se à vida cotidiana imediata, que
categoriza o indivíduo, marca-o com sua própria individualidade,
liga-o à sua própria identidade, impõe-lhe uma lei de verdade, que
devemos reconhecer e que os outros têm de reconhecer nele. É
uma forma de poder que faz dos indivíduos sujeitos. Há dois
significados para a palavra sujeito: sujeito ao outro através do
controle e da dependência e ligado a sua própria identidade através
de uma consciência ou do autoconhecimento. Ambos sugerem uma
forma de poder que subjuga e sujeita.

Todos estão imersos nesse processo de subjetivação a medida que
assumem uma identidade e uma posição de acordo com hierarquias de
conhecimento e de saber. O pesquisador também é criado por essas redes de
poder e está sujeito a elas, junto com os demais envolvidos, porque:
O termo “poder” designa relações entre “parceiros” (entendendo-se
por isso não um sistema de jogo, mas apenas – e permanecendo
por enquanto na maior generalidade – um conjunto de ações que se
induzem e se respondem umas às outras) (FOUCAULT, 2010, p.
284).

Levando em consideração o exemplo e conceitos expostos, não pretendo e
não devo me comportar dessa maneira, como alguém que “rouba as histórias dos
outros”. Contudo tenho consciência de que estou tomando emprestadas, de forma
consentida (ver termo de consentimento no Apêndice C), as histórias de outras
pessoas para construir meu trabalho de pesquisa. Por isso, acredito ser importante
destacar a relatividade de minhas interpretações, apenas algumas entre tantas
possíveis.
Nesse sentido, como contraponto, é importante destacar a natureza
incompleta do conhecimento, como afirma (STAKE, 2011, p. 57):
Em suas tentativas de entender como os elementos sociais
funcionam, a maioria dos pesquisadores qualitativos trata cada ser
humano e o grupo de todos os seres humanos como estando além
de uma compreensão total. [...] Estudamos as relações humanas
sem esperar determinar precisamente sua natureza essencial,
porque o conhecimento para isso está muito além da construção
daquilo que podemos saber.

Podemos, dessa maneira, entender a pesquisa e sua narrativa como criação
e construção, como afirmam Martins e Tourinho (2013, p. 65):
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Podemos dizer que essa narrativização da pesquisa é uma espécie
de “fabricação do mundo”. Por mais engenhosa ou surpreendente
que possa parecer, a pesquisa é uma maneira de interpretar o
mundo e o contexto em que foi realizada. É possível afirmar que a
prática de escrever uma investigação é uma aventura/exercício de
construir versões de realidade, ao mesmo tempo que editamos
nossa própria criação do mundo.

Em sintonia com essas ideias e princípios, posso dizer que na produção
desta investigação, evitei, tanto quanto possível, a afirmação da dicotomia sujeito
(pesquisador) / objeto (outras pessoas que se inserem na pesquisa). Pois,
compreendo e concordo com Tourinho (2012, p. 237):
[…] que precisamos ir além dos antagonismos entre os conceitos
de 'objetividade' e 'subjetividade'. Reconhecer que esses conceitos
não existem em estado 'puro' contribui para desencadear
discussões que colocam em jogo, também dicotomias referentes à
emoção e razão, prazer e rigor, liberdade e imposição […].

Ao negar o antagonismo entre os conceitos de objetividade e subjetividade,
como diz Sacchi dos Santos (2005, p. 15), é preciso se questionar, “acerca dos
limites de sua capacidade de conhecer o outro, ao mesmo tempo em que procura
expor suas dúvidas e o caminho que o levou à interpretação, sempre parcial.” Este
posicionamento aponta a predisposição para se permitir transformar e ser
transformado durante a pesquisa, desnaturalizar e rever posições, numa relação
recíproca entre os envolvidos, pois “a compreensão que temos de nós mesmos
passa pela compreensão do outro” (SACCHI dos SANTOS, 2005, p. 17).
Nesse processo de rever posições, Veiga-Neto (2012, p. 274) aponta a
permanente necessidade de se adotar uma crítica radical, desconfiada até de si
mesma, condição que ele denomina hipercrítica:

Trata-se de uma crítica não metafísica, de modo que, não contando
com pressupostos universais, ela dá as costas às metanarrativas
iluministas e a crítica tradicional. Autorreflexiva, ou seja,
suspeitando até de si mesma, a hipercrítica é difícil e incômoda,
mas sempre aberta e provisória; consequentemente, é uma crítica
humilde, pois não arroga a si o estatuto de melhor, verdadeira,
definitiva e mais correta.

Há também que se considerar que “não há um chão firme, um fundamento
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anterior, único e estável do qual se possa vigiar, criticar, autorizar ou negar o que é
pensado e dito” (VEIGA-NETO, 2012, p. 274). Ou seja, não é uma crítica que parte
de uma premissa verdadeira para desbancar um falso discurso, mas, uma crítica
disposta a enxergar e pensar sobre problemas, incoerências e assimetrias não só
no que pretende criticar, mas, inclusive em si mesma, no próprio lugar de onde
fala. Ou, utilizando a metáfora do pesquisador como etnógrafo-turista, utilizada por
Sacchi dos Santos (2005, p. 21), “o próprio viajante necessitou, constantemente,
relativizar sua posição 'privilegiada' de descrição/constituição do outro a fim de que
ele também pudesse falar aqui”.
Ainda é importante ressaltar que “... a liberdade aparecerá como condição
de existência do poder (FOUCAULT, 2010, p. 289) e que a “relação de poder e a
insubmissão da liberdade não podem, então, ser separadas (FOUCAULT, 2010, p.
289). Aposto, dessa forma, na liberdade dos sujeitos e essa liberdade que lhes é
inerente. Eu não possuo a primazia das interpretações possíveis, elas me
ultrapassam e são maiores que o alcance do meu campo de visão.
Assim, a pesquisa de campo que realizei se inspirou nos princípios expostos
nas palavras de Aguirre (2011, p. 70) ao dizer que “os estudos de cultura visual
devem avançar de uma pedagogia da crítica cultural a uma pedagogia da
experiência”. Esta foi a minha intenção ao propiciar aos alunos um espaço de
discussão e reflexão das próprias vivências, buscando um saber que
[…] tem a ver com a elaboração do sentido ou do sem-sentido do
que nos acontece, [porque] trata-se de um saber finito, ligado à
existência de um indivíduo ou de uma comunidade humana
particular; ou, de um modo ainda mais explicito, trata-se de um
saber que revela ao homem concreto e singular, entendido
individual ou coletivamente, o sentido ou o sem-sentido de sua
própria existência, de sua própria finitude. Por isso o saber da
experiência é um saber particular, subjetivo, relativo, contingente,
pessoal (BONDÌA, 2002, p. 27).

Dando prosseguimento à questão da escolha da pesquisa qualitativa como
norteadora

desta

investigação,

selecionar

uma

abordagem

a

partir

da

multiplicidade de métodos e técnicas disponíveis foi tarefa complexa. Não foi
possível definir com propriedade e exatidão os passos e procedimentos antes da
ida a campo, ou seja, desconhecendo o que poderia ser encontrado de fato no
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ambiente da pesquisa. Levando isso em consideração, minha visão de
pesquisadora como uma bricoleur ganhou destaque:

Como bricoleur ou confeccionador de colchas, o pesquisador
qualitativo utiliza as ferramentas estéticas e materiais do seu ofício,
empregando efetivamente quaisquer estratégias, métodos ou
materiais empíricos que estejam ao seu alcance (BECKER, 1998, p.
2). Havendo a necessidade de que novas ferramentas ou técnicas
sejam inventadas ou reunidas, assim o pesquisador fará. As opções
de práticas interpretativas a serem empregadas não são
necessariamente definidas com antecedência. A “escolha das
práticas da pesquisa depende das perguntas que são feitas, e as
perguntas dependem de seu contexto (NELSON et al., 1992, p. 2),
do que está disponível no contexto e do que o pesquisador pode
fazer naquele cenário (DENZIN & LINCOLN, 2006, p. 18).

Fiz um planejamento prévio a partir de algumas ideias sobre o que poderia
ser desenvolvido, considerando a pesquisa anterior, ou seja, minha experiência ao
fazer o Trabalho de Conclusão de Curso. Porém, esse planejamento era uma
espécie de roteiro que poderia ser modificado de acordo com as circunstâncias que
se apresentassem, que projetava instabilidades, imprevistos e estava aberto às
novas possibilidades que surgissem solicitando uma atitude de flexibilidade, de um
bricoleur.
Esse roteiro incluiu, levando em conta o conhecimento prévio sobre o campo
de pesquisa e após conversas com o orientador e leituras sobre pesquisa
qualitativa, entrevistas individuais semiestruturadas, considerando que

Essas formas de entrevista qualitativa podem ser distinguidas, de
um lado, da entrevista de levantamento fortemente estruturada, em
que é feita uma série de questões predeterminadas; e de outro
lado, distingue-se da conversação continuada menos estruturada
da observação participante ou etnografia, onde a ênfase é mais em
absorver o conhecimento local e a cultura por um período de tempo
mais longo do que em fazer perguntas dentro de um período
relativamente limitado (GASKELL, 2002, p. 64).

A escolha foi feita pensando no tempo e recursos disponíveis para esta
investigação. Tendo que ser realizada durante o período de duração do curso de
mestrado, não haveria tempo para uma observação participante ou uma etnografia
com de longa duração e, dessa maneira, a opção pela entrevista semiestruturada
se mostrou mais adequada. Contudo, as entrevistas, mesmo concentradas num
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período limitado de tempo, não deixaram de ser menos significativas, porque :

Toda pesquisa com entrevistas é um processo social, uma
interação ou um empreendimento cooperativo, em que as palavras
são o meio principal de troca. Não é apenas um processo de
informação de mão única passando de um (o entrevistado) para
outro (o entrevistador). Ao contrário, ela é uma interação, uma troca
de ideias e de significados, em que várias realidades e percepções
são exploradas e desenvolvidas. Com respeito a isso, tanto o(s)
entrevistado(s) como o entrevistador estão, de maneiras diferentes,
envolvidos na produção de conhecimento. Quando nós lidamos com
sentidos e sentimentos sobre o mundo e sobre os acontecimentos,
existem diferentes realidades possíveis, dependendo da situação e
da natureza da interação. Deste modo, a entrevista é uma tarefa
comum, uma partilha e uma negociação de realidades (GASKELL,
2002, p. 73-74).

Como base geradora das entrevistas, foram utilizadas imagens (FLICK,
2009) relacionadas ao tema da pesquisa, ou seja, à experiência pessoal e
alimentação dos participantes. As imagens foram trazidas pelos participantes, em
resposta a solicitação para que escolhessem imagens que, de alguma maneira,
representassem o modo como se relacionavam com o tema alimentação. Utilizei,
também,

um

roteiro

(Apêndice

A)

elaborado

previamente,

com

tópicos

semiestruturados (FLICK, 2009).
Também me decidi por não utilizar somente as entrevistas porque elas são
válidas

para

acessar

histórias

individuais

contextualizadas

e

detalhadas

(BARBOUR, 2008), porém seu alcance se limita ao âmbito do discurso
personalizado. Vale ressaltar que “o foco da pesquisa é como as pessoas
constroem e reconstroem suas histórias, entretanto, grupos focais possivelmente
facilitarão a discussão e o destrinchamento do repensar envolvido” (BARBOUR,
2008, p. 69).
Assim, o grupo focal possibilitaria trazer a tona discussões que dificilmente
emergiriam apenas em entrevistas individuais, pois, a interação entre todos e o
pesquisador é diferente da interação entre o pesquisador e cada participante
individual:

Em sua essência, a pesquisa mostra que o grupo, distinto de
determinado número de pessoas em um mesmo local, é mais do
que a soma das partes: ele se torna uma entidade em si mesma.
Ocorrem processos dentro dos grupos que não são vistos na
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interação didática da entrevista em profundidade (GASKELL, 2002,
p. 75).

Visualizo as entrevistas e o grupo focal como produção de dados
fundamentais nesta investigação. Recorrendo a flexibilidade da compreensão do
pesquisador como um bricoleur (DENZIN & LINCOLN, 2006), a realização de um
grupo focal foi uma necessidade incorporada à pesquisa para a “produção de
dados e insights que seriam menos acessíveis sem a interação verificada em um
grupo” (FLICK, 2009, p. 188). Foi criado um guia de tópicos (Apêndice B), ou
roteiro (BARBOUR, 2009), com base na análise das entrevistas feitas, e, como
material de estímulo para incentivar a interação (BARBOUR, 2009), foi solicitado
que os integrantes da pesquisa escolhessem duas das seis imagens levadas por
eles nas entrevistas individuais.

2.3 Histórias e memórias da pesquisa de campo
Na ida a campo o primeiro passo foi pedir autorização para a realização da
pesquisa junto aos alunos do curso de Técnico em Cozinha no IFG. Entrei em
contato, através de um e-mail, com a coordenadora do curso. Nessa mensagem
apresentei o projeto de pesquisa e perguntei sobre a possibilidade de marcar uma
conversa pessoal. Essa conversa aconteceu em setembro de 2013, ocasião na
qual fui autorizada pela coordenadora a prosseguir com a pesquisa. Ela solicitou
que eu voltasse posteriormente para visitar as salas de aula e falar com os alunos,
a fim de saber sobre o interesse deles em colaborar.
Para a seleção dos participantes, tive em mente as palavras de Gaskell
(2002, p. 70) ao explicar que:

Em síntese, o objetivo da pesquisa qualitativa é apresentar uma
amostra do espectro dos pontos de vista. Diferentemente da
amostra do levantamento, onde a amostra probabilística pode ser
aplicada na maioria dos casos, não existe um método para
selecionar os entrevistados das investigações qualitativas. Aqui,
devido ao fato de o número de entrevistados ser necessariamente
pequeno, o pesquisador deve usar sua imaginação social científica
para montar a seleção dos respondentes.

Inicialmente planejei selecionar pessoas diversas, que pudessem contribuir
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com diferentes pontos de vista. Contudo, essa diversidade foi inevitavelmente
influenciada pelas condições contextuais do campo como, por exemplo, a
predominância do número de mulheres entre os alunos e a iniciativa deles próprios
em participar. Não considero isso uma limitação, vejo como uma configuração
específica desse grupo de indivíduos e, hoje, após ter realizado o trabalho de
campo, posso dizer que os integrantes trouxeram visões relevantes e importantes
para a pesquisa.
As primeiras visitas às salas de aula aconteceram na segunda quinzena de
setembro de 2013. Fui a uma turma do 2º período e, após apresentar o projeto, um
aluno (João 8) e uma aluna (Gisele) se prontificaram a participar. Depois visitei uma
sala do 3º período, na qual duas alunas (Sílvia e Lídia) aceitaram o convite para
colaborar. A professora que estava ministrando aula naquele momento concordou
em ceder uma parte das suas próximas aulas para as duas alunas serem
entrevistadas. Também estive na sala do 4º período, porém, naquela turma,
ninguém se interessou em participar da pesquisa.
Anotei os contatos daqueles alunos que se interessaram em colaborar com
a investigação para, posteriormente, marcar as entrevistas. Não pude visitar outras
turmas naquele mesmo dia porque elas estavam envolvidas com atividades
práticas que não podiam ser interrompidas. A princípio, o pouco interesse pela
participação me deixou apreensiva e desanimada. Foi necessário contar com a
ajuda dos professores que estavam nas salas e insistiram motivando os alunos a
colaborar. Talvez eu não tenha conseguido “empolgá-los” com a apresentação
sobre a pesquisa ou isso se deva ao fato de que trabalham durante o dia e, por
esta razão, estudam a noite. Na realidade, eles dispõem de pouco tempo, fator que
deve influenciar sua disposição para colaborar ou, ainda, uma combinação de
ambos os fatores.
Na fala de um dos alunos que aceitou colaborar com a pesquisa e tentou
incentivar os colegas isso ficou evidente: “Vamos ajudar a moça!”. Naquele
momento, senti com intensidade a dependência que o pesquisador tem em relação
ao outro nesse tipo de pesquisa, ou seja, são os participantes que detém as
informações que necessitamos. Ficou claro que a pesquisa só poderia ser
realizada se conseguisse despertar neles o interesse, algo que os motivassem,
8

A fim de manter o anonimato, os nomes reais dos participantes foram trocados por outros aleatórios.

47

criando uma relação mútua de troca (GASKELL, 2002). Mas a troca de
informações e ideias, associada a promessa de que daria a cada um dos
participantes uma cópia da dissertação, parecia não ser suficiente para estimulálos a colaborar com a investigação.
Assim, decidi realizar as entrevistas com aqueles que já haviam aceito
participar para, posteriormente, visitar as turmas restantes. Pelas conversas iniciais
que tive com essas pessoas, as entrevistas precisariam ser no período em que
estivessem no IFG, pois, afirmavam não ter disponibilidade em outros horários.
Tentei fazer os contatos iniciais por telefone. Com alguns consegui falar, mas, com
outros, não. Eles não tinham celular próprio e haviam passado o número de algum
amigo ou familiar. Diante dessas dificuldades, decidi que o melhor seria agendar as
entrevistas pessoalmente.
Dessa maneira, retornei ao IFG na última semana de setembro para marcar
as entrevistas. Pretendia realizá-las no intervalo de 15 minutos, entre as aulas,
organizando-as em partes ou etapas. Mas logo no primeiro dia descartei essa
possibilidade porque, se o tempo se revelara muito curto para uma simples
conversa de agendamento, seria totalmente insuficiente para realizar as
entrevistas.

Estava

claro

que

as

entrevistas

perderiam

em

qualidade

comprometendo a continuidade e fluidez da conversa. Em relação às participantes
do 3º período, marquei com Lídia para fazer a entrevista na semana seguinte, no
dia em que a professora havia se comprometido a liberar parte da aula. Consultei
outra professora que também concordou em ceder sua aula para que realizasse as
entrevistas com os alunos do 2º período. Desse modo, marquei a entrevista com
Gisele Para a semana seguinte.
Entrevistei Gisele no dia 01 de outubro. Ela tem 42 anos, parou de estudar
aos 19, sem completar o Ensino Fundamental porque se casou. Vivia no interior de
Goiás, na zona rural e, posteriormente, mudou para uma cidade onde era
proprietária de uma pamonharia. Mais tarde mudou-se para Goiânia onde foi
feirante e vendia derivados do milho. Após divorciar-se voltou a estudar em 2010 e
começou a pintar quadros nas aulas de arte das escolas que frequentou. A seguir
está a imagem que ela trouxe, uma fotografia de um quadro pintado por ela.
Durante a entrevista, destacou que o motivo da escolha foi o fato de essa imagem
representar uma noção de fartura, experimentada atualmente por ela, em oposição
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às privações pelas quais passou durante a infância e adolescência.

Imagem 6: Quadro pintado por Gisele
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Fiz a entrevista com Lídia no dia seguinte, em 02 de outubro. Antes de se
mudar para Goiânia, ela também morava no interior do Estado, na zona rural.
Deixou o ensino formal em 1977, com 18 anos, para se casar, após concluir o
Ensino Fundamental. Trabalha como empregada doméstica, mas, aos 54 anos,
decidiu retomar os estudos. No momento da entrevista estava com 55 anos. Para a
entrevista, ela apresentou uma colagem composta por imagens encontradas em
revistas. Através delas, explicou que procura reavivar memórias que guarda da
mãe já falecida. Na imagem, as carnes e o bolo remetem ao cuidado com que sua
mãe preparava as refeições para os filhos, tornando-as únicas, de tal forma que ela
jamais sentiu um sabor semelhante.

Imagem 7: Colagem feita por Lídia

Devido a vários imprevistos e contratempos, meus e dos demais, somente
consegui marcar a entrevista com João, aluno do 2º período, para dia 29 de
outubro, e com Sílvia, para o dia seguinte, 30 de outubro. João tem 48 anos,
nasceu e sempre viveu em Goiânia. Atualmente é técnico em informática, mas, já
teve uma lanchonete e uma pizzaria, e pretende voltar a atuar na área de
alimentação quando terminar o curso. Ele trouxe uma imagem que imprimiu da
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internet. Relatou que procurou uma imagem que o lembrasse de sua avó e do
processo de preparo da pamonha que ela e o restante da família realizavam.

Imagem 8: Imagem trazida por João
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Sílvia tem 58 anos. Antes de entrar no IFG iniciou duas vezes o Ensino
Médio, mas, sem conseguir concluir. Trabalha na área de confecção de roupas e
cozinha em casa. Sua família veio do interior do Estado para Goiânia quando ela
ainda era criança, para viver numa colônia, uma espécie de fazenda, localizada
onde atualmente é o Setor Bueno. A colônia pertencia a uma família alemã e
outras famílias que trabalhavam no local, e também moravam ali. Ela escolheu
uma fotografia de sua família nessa época, ano de 1961, tirada na festa de Natal
que ocorria todos os anos na casa dos alemães.

Imagem 9: Fotografia trazida por Sílvia

Na segunda quinzena de novembro consegui marcar com a coordenadora
do Curso de Técnico em Cozinha visitas às outras turmas. Preferi visitar as turmas
dos últimos períodos, pois os participantes até então entrevistados estavam no
início do curso. A primeira turma que visitei foi a do 6º período - o curso é
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composto de 7 períodos. Novamente os alunos hesitaram em participar.
Uma aluna me perguntou se aqueles que colaborassem poderiam receber
algum tipo de comprovação porque a participação na pesquisa poderia ser
registrada como horas complementares, atividades que devem cumprir para
finalizar o curso. Respondi explicando que consultaria a secretaria do Programa de
Pós-graduação em Arte e Cultura Visual para verificar se esses certificados
poderiam ser emitidos. A resposta foi positiva e, desse modo, mais quatro alunos
decidiram colaborar com a investigação. Das quatro alunas, apenas duas foram
entrevistadas. As outras duas não trouxeram a imagem para a entrevista no dia
marcado e, posteriormente, desistiram de participar.
Nilva foi entrevistada na última semana de novembro, no dia 27. Ela tem 39
anos, veio recentemente do interior do Piauí para Goiânia em busca de
oportunidades. Trabalhou por muito tempo na área de serviços gerais, mas,
atualmente, presta serviços para a prefeitura de Goiânia, através de contrato, como
cozinheira. Ela escolheu uma imagem da internet, com a qual tentou mostrar a
relação entre ser humano, alimento e animais, principalmente a vaca. Gostaria de
ressaltar que, em nenhum momento, falei sobre minha opção de ser vegetariana,
com o intuito de evitar possíveis interferências sobre as escolhas das imagens.
Nilva escolheu essa temática por que representa a realidade que viveu durante a
maior parte de sua vida, em ambiente rural, sendo comum o convívio com os
animais e, também, o abate para fins alimentares.

Imagem 10: Imagem trazida por Nilva
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No dia seguinte realizei a entrevista com Cleuza. Ela tem 61 anos, é dona de
casa e cozinha desde os seis anos de idade. Quando tinha quase cinquenta anos
voltou a estudar retornando ao primeiro ano do Ensino Fundamental. Tomou esta
decisão motivada pela colação de grau da filha. A imagem trazida, recortada de
uma revista, está abaixo. Segundo Cleuza, a opção por essa imagem se baseia
num fato muito simples. Ela procurou a imagem de uma cozinha, porque
representa os muitos durante os quais trabalhou como dona de casa, cuidando de
sua família, principalmente, através do ato de cozinhar.

Imagem 11: Imagem trazida por Cleuza

Todas as entrevistas foram gravadas e foram realizadas numa praça central
do IFG, um lugar agradável e tranquilo, com bancos e sem muito barulho ou
interferências que pudessem atrapalhar as gravações. Os participantes assinaram
um termo de consentimento (Apêndice C) e foram esclarecidos sobre os objetivos
e procedimentos da pesquisa. As entrevistas duraram, em média, meia hora cada,
devido ao fato de serem realizadas utilizando parte do tempo das aulas. No caso
de algumas entrevistas os alunos concordaram em chegar um pouco mais cedo e
utilizamos o tempo da parte inicial da aula. Por esta razão as entrevistas foram
feitas de maneira condensada, procurando, dentro do possível, não comprometer a
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qualidade dos dados produzidos. Após a transcrição, as entrevistas serviram de
base para a elaboração do roteiro do grupo focal, levando em consideração os
tópicos mais recorrentes e, também, aqueles menos mencionados. A seguir
apresento um quadro demonstrativo das seis entrevistas.

Participantes

Data da entrevista

Gisele

01 de outubro

Lídia

02 de outubro

João

29 de outubro

Sílvia

30 de outubro

Nilva

27 de novembro

Cleuza

28 de novembro

Quadro 1: Demonstrativo do cronograma das entrevistas

O grupo focal seria um pouco mais complicado de realizar, pois todos os
integrantes deveriam estar presentes implicando uma negociação com aqueles
professores que teriam aula no horário a ser marcado. Isso porque, mais uma vez,
eles só tinham disponibilidade para participar do grupo focal no período em que
estivessem no IFG. Considerando que aulas se estenderiam até a segunda
semana de dezembro, propus que o grupo focal fosse realizado no dia 13 de
dezembro, uma sexta-feira, dia em que não haveria mais aulas, porém, as salas
estariam abertas e poderiam ser utilizadas. A maioria dos participantes não aceitou
a proposta porque teriam que ir ao IFG exclusivamente para participar do grupo
focal. Como alternativa, sugeriram que o grupo focal fosse realizado no início do
ano letivo de 2014.
As aulas do primeiro semestre de 2014 tiveram início em 10 de fevereiro.
Entrei em contato com a coordenação do curso e solicitei que os participantes
fossem liberados das aulas em um dia e horário determinado. A coordenadora
explicou que faria uma reunião com todos os alunos do curso no dia 18 de
fevereiro e sugeriu que eu realizasse o grupo focal naquele dia, pois ela liberaria
os integrantes da pesquisa daquela reunião.
Assim, o grupo focal aconteceu no dia marcado, 18 de fevereiro de 2014,
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numa sala de aula do IFG. Uma participante, Sílvia, não esteve presente porque,
segundo os colegas, não estava vindo às aulas desde o início do semestre. Mesmo
assim utilizei sua entrevista e imagem nesta investigação, por considerar
relevantes os temas que ela abordou. Eles possibilitaram diálogos produtivos com
as demais imagens, com as entrevistas e com o grupo focal.
Organizamos as cadeiras em círculo e nos acomodamos de maneira
confortável. Fiz uma breve introdução explicando como seria a nossa conversa e,
para guiar a interlocução, solicitei que escolhessem duas das seis imagens que
haviam levado nas entrevistas individuais. Apresentei as imagens de forma que
todos pudessem vê-las e cada um disse em voz alta em qual votaria. Todos
concordaram com a proposta de não votar na imagem que haviam escolhido. As
duas imagens selecionadas foram aquelas trazidas por Gisele e Lídia.
Deixei visíveis somente as duas imagens escolhidas pelo grupo e
conversamos sobre elas seguindo o roteiro que elaborei para o grupo focal
(Apêndice B). Falamos sobre as duas imagens simultaneamente. Procurei agir
como indutora das discussões criando ganchos com os tópicos propostos no
roteiro e, como mediadora, quando a conversa se concentrava excessivamente em
apenas uma das imagens, ou, ainda, quando alguém insinuava dominar as
discussões intimidando ou inibindo a participação de algum colega. A discussão
durou aproximadamente 50 minutos, foi gravada em áudio e, posteriormente,
transcrita. Ao fim do grupo focal entreguei a eles os certificados de participação na
pesquisa que a secretaria do Programa de Pós-graduação havia emitido.
Conversamos mais um pouco informalmente para nos despedirmos. Eles
relataram que apesar do pouco interesse que tiveram inicialmente em participar da
pesquisa, chegando ao final, haviam gostado da experiência. Pontuaram que foi
relevante conversar e refletir sobre suas próprias histórias e alimentos. Acharam
importante, também, a interação entre alunos de períodos diferentes porque eles
não se conheciam e, desse modo, tiveram a oportunidade se encontrar e conversar
sobre questões que tem em comum. Por fim, chegamos a conclusão que só havia
faltado algo para melhorar as conversas do grupo focal, que tivéssemos nos
organizado para levar e compartilhar comidas e bebidas naquele momento.
Ao fim deste relato da pesquisa de campo, destaco dois elementos
importantes que comecei a vislumbrar durante a realização das entrevistas
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individuais, que foram reforçados durante o grupo focal e guiarão a análise dos
dados nos capítulos seguintes. O primeiro, trata do vínculo entre imagens, práticas
alimentares, memórias e afeto, ressaltando o modo como essas relações ajudam a
constituir subjetividades e relações

familiares.

Este

tema

foi recorrente,

principalmente, nas observações e discussões referentes a uma imagem, durante o
grupo focal. O segundo, exemplificado pela outra imagem no decorrer das
discussões do grupo focal, problematiza alguns conflitos que envolvem as práticas
de alimentação e traz à tona noções de privação e fartura, relações de poder e
questões sociais.
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CAPÍTULO 3

Entre o Doce e o Amargo: Algumas Problematizações
Neste capítulo abordarei alguns antagonismos e tensões que emergiram
durante a pesquisa, relacionados ao tema da alimentação. Aos poucos as imagens
e conversas foram revelando estremecimentos sutis, nem sempre abertos e
declarados, marcas relevantes presentes na constituição dos sujeitos integrantes
da pesquisa. A imagem, abaixo, que abre o capítulo, é uma das duas que guiaram
as discussões do grupo focal (a segunda iniciará as discussões do próximo
capítulo). Parto dela e, posteriormente, chego a outras duas imagens, trazidas
pelos participantes. As duas imagens dialogam com a primeira ao gerar questões e
discussões similares relacionadas à alimentação.

3.1 Abundância e escassez

Imagem 12: Fotografia trazida pela participante Gisele
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A imagem anterior, trazida por Gisele, 42 anos, mostrada anteriormente, é
uma das seis apresentadas pelos participantes. Ela interrompeu os estudos aos
dezenove anos, sem completar o Ensino Fundamental, pelo fato de ter se casado.
Viveu a maior parte do tempo no interior de Goiás, na zona rural, e,
posteriormente, mudou-se para a zona urbana. Mais tarde, mudou-se para Goiânia
onde foi feirante e vendia derivados do milho. Durante as aulas de arte, que
passou a ter depois de voltar a estudar em 2010 após divorciar-se, ela começou a
pintar quadros. Essa é uma fotografia de uma de suas telas, pintada em momento
anterior

ao

da

pesquisa.

Ela

procurou,

através das frutas e

verduras

representadas, abordar uma ideia de fartura.
O quadro pintado por Gisele remete ao gênero de pintura conhecido como
natureza morta, em que são representados “[...] objetos e coisas inanimadas como
flores, frutas, legumes, caças ou peixes” (SIQUEIRA, 2007, p. 43). Ainda segundo
Siqueira (2007), mesmo existindo desde a antiguidade, por séculos esse tipo de
representação foi considerada, no mundo ocidental, menor e menos importante
que outros gêneros como retratos, cenas históricas, paisagens. É a partir dos
séculos XVII e XVIII que passa a ganhar popularidade, vindo a se tornar um
clássico como gênero da pintura ocidental. A autora vê a persistência do gênero
também na arte contemporânea, considerando o ready-made como uma espécie
de natureza morta.
Entendendo o ato de ver como um processo ativo e criativo (MARTINS;
TOURINHO, 2011), ao produzir o quadro e ao falar sobre ele, Gisele se apropria
desse gênero tradicional da pintura para contar a própria história. Procurei me ater,
de acordo com Hernández (2013), na relação entre ela e a imagem que produziu. E
também na relação que os demais sujeitos estabeleceram com essa imagem
durante o grupo focal. Gisele passou por momentos em que, por motivos
econômicos, o alimento era regrado em sua casa quando criança:
Me traz à memória o seguinte, como a abundância existe de
alimentos, e muitos passam necessidades. Na minha infância eu,
graças a Deus, pude, mas se tinha um já faltava o outro, não é igual
hoje. Hoje graças a Deus, eu tenho, posso comer, minha família,
fazemos até cesta pra levar para minhas irmãs, hoje eu me
encontro bem. (Fala de Gisele no grupo focal realizado em
18/02/2014)
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O pedido que fiz aos participantes, de falarem de experiências pessoais, ou
seja, esse exercício de voltar atrás e refletir sobre momentos que marcaram sua
trajetória, é difícil e complexo. Como observa Oliveira (2011), podem haver
acontecimentos e lembranças nem sempre confortáveis, mas que são importantes
na narrativa da vida de cada um. Durante a entrevista, Gisele contou um pouco
mais sobre sua infância:
Nós éramos quatro crianças, meu pai era alcoólatra, minha mãe
trabalhava fora, então as frutas eram praticamente regradas para
dar para a semana inteira. O leite, um lanchinho melhor, era no final
de semana, e a feira era só no domingo, então era bem assim
esquematizado, não podia comer tudo, tinha que ser dividido. E eu
hoje já imagino, quando eu vejo, eu gosto de fartura, até na minha
casa. Nossa, eu tenho prazer de ver tudo ali, ver a melancia, ver a
abóbora, ver a banana, ver a laranja, ver tudo! Acho bonito, gosto
de deixar exposto, eu tenho minhas fruteiras lá. Então quando eu
posso, aí eu já penso: na feira eu vou comprar uma banana, vou
por aqui, eu acho bonito. (Entrevista realizada 01/10/2013)

Gisele vivenciou uma certa escassez alimentar e, justamente por isso, hoje
ela valoriza a fartura, seja nos alimentos disponíveis em sua casa, seja
visualmente nas telas que pinta:

Quando eu estava pintando, foi bem um dia que meu esposo tinha
trazido muitas verduras, tinha feito compra de frutas no atacado e
eu coloquei tudo em cima de uma mesa. Como eu já tinha tido aula
de pintura com a Vânia, com a Vânia Olaria, e ela fazia isso, ela
colocava algumas coisas em cima da mesa, com o foco de luz pra
gente poder pintar. Eu tive a ideia, como eu tinha a tela, eu falei
assim, eu vou desenhar essas frutas, ficou na minha mesa três
dias, e eu fui pintando. (Entrevista realizada em 01/10/ 2013)

Baseada em aulas de arte que teve no Ensino Fundamental, Gisele deu um
destino diferente para as frutas e verduras que o marido trouxe, além de servi-las
apenas como alimento. Sua atitude revela um outro momento de sua vida. Se na
infância os alimentos eram bastantes regrados, pois havia o risco de faltarem, hoje
ela tem a possibilidade de dispô-los por três dias em cima de uma mesa sem se
preocupar com a possibilidade de lhe faltar comida. Assim, pintar esse tipo de
imagem é uma forma de celebrar a fartura de alimentos, situação que ela vive
atualmente.
Integrada à vida humana, a alimentação não está livre de controvérsias,
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porque as práticas alimentares se integram à sociedade, participando das
contradições presentes nela (HERNANDEZ, 2005). Entre essas contradições podese citar a privação e a fartura, apontadas também por outros participantes da
pesquisa durante o grupo focal:
A abóbora também, quando éramos crianças, eram quatro crianças,
aí a gente era tudo gordinho, robusto1 Quando chegava algum
amigo do papai e perguntava: nossa, seus filhos são todos bonitos,
todos gordos? [Ele respondia] Ah, mas eu criei tudo com abóbora.
(Fala de Gisele no grupo focal realizado em 18/02/2014)
A minha mãe teve 19 filhos, éramos 19 irmãos, então na minha
casa a gente tinha costume de comer abóbora e mandioca, porque
rende e era barato. (Fala de Cleuza no grupo focal realizado em
18/02/ 2014)

Essas falas foram suscitadas pela imagem da abóbora representada no
quadro pintado por Gisele. Por ser um alimento comum e barato, ou até sem custo
financeiro se plantado em hortas e quintais, a abóbora aparece como uma
alternativa importante para evitar a escassez total de comida. A sua presença, na
imagem, parece trazer a lembrança de infâncias marcadas por dificuldades
financeiras e, consequentemente, por restrições alimentares:

Eu comi muita [abóbora], era abóbora de manhã, ao meio do dia...
Cheguei a enjoar de abóbora, tudinho tinha abóbora, todo dia, isso
na minha infância. (Fala de Nilva no grupo focal realizado em 18/02
2014)
Nós éramos essa quantidade de gente em casa [21 pessoas], não
dava pra ficar escolhendo, então comia a carne que tinha, se não
comesse carne, abóbora com mandioca! Numa casa onde tinha
essa quantidade de pessoas pra comer, a mandioca e a abóbora
era o que tinha lá em casa, [a gente] comprava, era barato,
plantava... (Fala de Cleuza no grupo focal realizado em 18/02/
2014)

Esses relatos não fazem parte apenas de realidades locais, isoladas,
integram um contexto maior que envolve, inclusive, a maneira como os alimentos
são, em sua maioria, produzidos e distribuídos. De acordo com a Organização das
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), ainda há hoje no mundo 805
milhões de pessoas subnutridas, número que diminuiu nas últimas décadas, mas
que ainda representa um desafio enorme. O Brasil conseguiu reduzir muito essa
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situação tendo deixado de integrar o Mapa Mundial da Fome em 2014, mas isso
não significa que o problema foi erradicado, indica, apenas, que menos de 5% da
população do país está em situação de subalimentação (FAO, 2014).
No último século vivenciamos um grande aumento da produtividade devido
às novas tecnologias desenvolvidas e implantadas. Contudo, a distribuição não
leva em conta as necessidades alimentares humanas, e sim, em grande parte, a
lucratividade dos mercados. Assim, mesmo com o grande volume de comida
produzida, ainda convive-se com um número igualmente grande de pessoas
famintas ou em situação de insegurança alimentar (DUARTE JUNIOR, 2010).
Porém não comemos apenas para suprir necessidades fisiológicas, para
além disso, a alimentação conjuga natureza e cultura (MACIEL, 2005). Assim, a
presença, escassez ou ausência do que comer tem impactos não só na
constituição física, mas também na constituição cultural e subjetiva de pessoas e
comunidades. Nesse sentido, torna-se igualmente relevante o quê, quando, como e
com quem comemos (MACIEL, 2005). Por tratar-se de uma atividade cotidiana,
esses aspectos são fundamentais em nosso aprendizado social (MINTZ, 2001).
A insegurança ou falta em relação à comida deixa marcas na formação
social e cultural das pessoas e principalmente na relação delas com o mundo. Para
aqueles que viveram a experiência da falta, a presença farta e variada de
alimentos passa a ser muito valorizada. Assim, a conversa sobre a escassez
também gerou comentários sobre o oposto, ou seja, fartura e abundância:

E é alegre né, em torno de uma mesa farta assim... A alegria de ver
todo mundo ali conversando, sorrindo, gargalhando, é conversa, é
motivo de muita alegria. (Fala de João no grupo focal realizado em
18/02/2014)
Eu imagino uma mesa farta, uma fartura mesmo, uma coisa assim,
uma mesa farta, coisa boa de se ver. Eu acho que poderia ter uma
mesa dessa na casa de todo mundo, independente da classe
social. (Fala de João no grupo focal realizado em 18/02/ 2014)

A abundância de alimentos parece estar fortemente associada à alegria e
felicidade desfrutadas em torno de uma mesa, enquanto se compartilha conversas,
afetos e costumes (FREIRE, 2011). Algo tão importante que, na visão de João,
deveria ser um direito de todas as pessoas. Gisele também relata momentos
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felizes relacionados à comida, pois sua infância não foi marcada só por momentos
difíceis:

Me lembro bem quando nós éramos crianças e lá em casa tinha
uma tradição: todo domingo a gente ia à feira. E a gente esperava
tanto que chegasse o domingo, porque papai levava todos nós,
íamos nós seis, minha mãe, meu pai e as quatro crianças para a
feira, coisa que a gente nem faz mais, levar criança para a feira.
Antigamente era tudo comprado, o arroz, o feijão, tudo era na feira.
Então a gente ia porque era prazeroso. Além do papai pagar as
coisas pra gente comer lá na feira, comprava coisas que a gente
pedia, maçã, pera, banana, tudo que a gente via, cada um pedia
uma coisa, aí vinha aquela sacolaiada cheia... Todo mundo
saltitando que nem carneirinho pulando... (Fala de Gisele no grupo
focal realizado em 18/02/2014)

A ida à feira aparece como um momento prazeroso relacionado aos
alimentos. Há uma alegria efusiva expressa na comparação das crianças com
carneirinhos que pulam. É um acontecimento de cunho familiar que rompe um
pouco com a lógica da alimentação regrada mencionada anteriormente. Ao lembrar
das idas à feira, na infância, Gisele teve a oportunidade de revisitar momentos de
fartura e felicidade que se relacionam, atualmente, ao quadro que ela pintou.
Essas falas deixam evidente as transformações pelas quais a alimentação
tem passado nas últimas décadas com os avanços da industrialização na nossa
sociedade (ARNAIZ, 2005a). Atualmente, é cada vez maior o consumo de
alimentos processados (HERNANDEZ, 2005), condição que contribui para a
diminuição de produtos não processados comprados em feiras, como destaca
Gisele: “antigamente era tudo comprado, o arroz, o feijão, tudo era na feira”. Hoje,
muitas

vezes,

esses

mesmos

produtos

são

geralmente

comprados

em

supermercados.
Ainda a respeito da alegria ligada à fartura de alimentos, e as dificuldades
de acesso a eles, Sílvia também trouxe uma imagem que amplia o interesse por
esta discussão.
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3.2 Pobres e ricos

Imagem 13: Fotografia cedida pela participante Sílvia para a pesquisa

Sílvia tinha 58 anos na época da pesquisa. É estudante e trabalha no setor
de confecção têxtil em Goiânia. Na imagem, ela é primeira criança à esquerda,
acompanhada de seus familiares/parentes - irmãos, primos, pais, tios - numa festa
de Natal no ano de 1961. No verso da fotografia há algumas palavras escritas:
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Imagem 14: Verso da fotografia trazida por Sílvia

Trata-se de uma fotografia de família na qual relações, sentimentos e afetos
prevalecem nos registros e usos que geralmente caracterizam esse tipo de image m
(ROUILLÉ, 2009). Segundo Rouillé (2009), em fotografias de família o aspecto
expressivo tende a ser mais relevante do que o aspecto denotativo, o domínio
técnico e a qualidade da imagem. Há uma expressão que se revela através das
narrativas que constroem e acompanham essas fotografias. Além da fotografia,
Sílvia também trouxe um texto:
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Imagem 15: Texto escrito por Sílvia
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Sílvia me contou que o texto foi escrito por ocasião de um trabalho da
disciplina de português de seu curso. A professora trabalhou com a turma as
memórias de infância relacionadas aos alimentos. Dessa forma, quando apresentei
a proposta da pesquisa, ela se lembrou desse trabalho e o trouxe para mim. O
texto fala sobre a mesma fotografia, sobre suas vivências durante os anos de
infância, período em que morou na Chácara Santa Tereza. Sua escrita converge
para tópicos da entrevista, e, assim, ao dar atenção a relação entre sujeito e
imagem (HERNÁNDEZ, 2013), podemos alcançar partes das narrativas que os
integram. Em relação a imagem que trouxe para a pesquisa, Sílvia diz o seguinte:
A imagem, assim… mais tocante que eu tenho de comida, da minha
infância, é essa, porque nossa comida de casa era sempre assim…
trivial né! Então a coisa na minha infância, que chocou, que chamou
a atenção, que ficou gravado, mesmo, foram essas épocas assim,
que a gente comia muita guloseima diferente do nosso trivial.
(Entrevista realizada em 30/10/2013)
... Eu escolhi essa imagem, porque nessa época era sempre
assim… Natal, a gente morava numa colônia… que estava
colonizando o Setor Bueno e o Jardim América, bairros aqui da
capital [Goiânia]. Havia muita gente morando ali, era uma chácara
onde muitas pessoas que vieram pra trabalhar moravam ali. Então,
os donos de lá eram alemães… (Entrevista realizada em
30/10/2013)

Sílvia destaca, ainda, a localização da chácara e as atividades que eram
realizadas lá:
[…] onde hoje compreende o Goiânia Shopping até a Igreja da
Videira, ali no Setor Bueno […] Então a Chácara Santa Tereza era
ali naquele espaço, e o pessoal vivia ali dentro, tinha índio, tinha
japonês, baiano… os pais trabalhavam, as crianças ficavam ali,
aprendiam alguma coisa também, trabalhavam muito... Os homens
trabalhavam muito abrindo ruas no Setor Bueno, trabalhavam na
chácara, as mulheres na… Tinha tipo uma pensão que fornecia
comida para os colonos, eles mexiam com flores, com plantação,
enxerto de plantas. Então as crianças estavam sempre ali
interagindo naquele meio. (Entrevista realizada em 30/10/2013)

Considero a entrevista de Sílvia bastante relevante e, por isso, a incluí neste
capítulo da dissertação, embora ela não tenha participado do grupo focal. Quando
conversei com ela, lembrei de algumas aulas de história que tive no Ensino Médio
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sobre a fundação e a construção de Goiânia, que teve início nos anos de 1930 do
século passado e prolongou-se nas décadas seguintes. Chamou-me a atenção o
seu ponto de vista, a sua vivência desse processo, revelando uma visão distinta
daquilo que é ensinado e propagado como história oficial.
Pollak (1989, p. 3) destaca a existência de alguns tipos distintos de
memórias. Há a memória individual, fruto das experiências vividas de cada sujeito
e a memória coletiva, própria de grupos e comunidades que “[...] ao definir o que é
comum a um grupo e o que, o diferencia dos outros, fundamenta e reforça os
sentimentos de pertencimento e as fronteiras sócio-culturais”. Entre esses dois
tipos de memória há uma negociação, uma tentativa de conciliação, nem sempre
tranquila, para elaboração da narrativa que será validada. Assim surge a chamada
memória oficial, narrativa amplamente divulgada, aceita e difundida em um
determinado grupo ou segmento da sociedade.
Pollak (1989) assinala, também, a existência do que ele nomeia como
memórias subterrâneas, que se opõem à memória oficial, tanto a nível nacional
quanto no caso de unidades menores como estados ou municípios. Geralmente
essas memórias subterrâneas são aquelas relacionadas às vivências individuais e
subjetivas das pessoas, de grupos minoritários ou marginais, que não são
amplamente divulgadas ou reconhecidas e, às vezes, até mesmo silenciadas e
esquecidas por remeterem à episódios difíceis, conflituosos ou traumáticos que
não interessam à memória oficial contar (POLLAK, 1989). Entendendo o processo
de construção das memórias coletivas em constante disputa, a memória oficial
busca um caráter uniformizador e opressor (POLLAK, 1989). Dessa maneira, expor
o relato de Sílvia é mostrar uma outra visão sobre a formação de Goiânia.
Através da fotografia, Sílvia relembra sua infância e seu relato inclui também
uma visão da constituição de parte da cidade de Goiânia, da formação de alguns
bairros que atualmente diferem muito da descrição que ela constrói. A imagem que
ela trouxe não enfoca diretamente alimentos, mas, sua fala os menciona como
marcadores temporais dessa época da sua vida, ou seja, havia os alimentos
cotidianos e aqueles próprios para ocasiões especiais. Como marcadores sociais,
esses elementos ganham intensidade na sua descrição:
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Na época do natal havia, assim, uma festa, um banquete muito
bonito e toda família ganhava, todos os membros da família
ganhavam uma cesta básica naquele dia. Uma cesta diferente com
bombons, bolachas recheadas... sonho de valsa... coisas assim...
Salame, alguns embutidos, defumados, coisas que no nosso dia a
dia nós não víamos, [aquilo] era muito diferente para nós, guaraná,
coisas assim que eram raras, somente no final de ano... Umas latas
de bolachas recheadas, bem diferentes, importadas mesmo, que
nós, na nossa... condição, a gente não tinha acesso aquilo. Não
existia shopping naquela época, então, nós não tínhamos acesso,
era só naquela festa [natal] que a gente via aquelas guloseimas.
Era pato recheado, macarrão assado, coisas que não faziam parte
da nossa realidade. (Entrevista realizada em 30/10/2013)

Bombons, bolachas recheadas, embutidos, refrigerantes eram raros na
infância de Sílvia, disponíveis apenas uma vez ao ano. Ao contrário dos tempos
atuais em que boa parte da população tem acesso à alimentos industrializados e
processados, a fala de Sílvia deixa claro que nem sempre foi assim. O seu relato
corrobora com os escritos de Arnaiz (2005a) ao enfatizar que nos últimos quarenta
anos produziu-se grandes transformações na alimentação humana devido,
principalmente, ao processo de industrialização do setor alimentar.
Esse processo de industrialização juntamente com a mundialização das
trocas econômicas permitiu a ampliação dos repertórios alimentares e, também,
paradoxalmente, sua homogeneização (HERNANDEZ, 2005). Sílvia descreve sua
vivência desse processo durante a infância no momento em que essas
transformações começam a acontecer no bairro em que vivia. Os alimentos
industrializados começaram a aparecer na sua vida, embora para pessoas de sua
classe social o acesso fosse ainda limitado e restrito. Aos poucos esse acesso foi
sendo ampliado e ampliando o repertório alimentar dos indivíduos, até o momento
atual em que há grande diversidade de alimentos disponíveis. No entanto, a oferta
dessa diversidade implica em homogeneização, ou seja, uma diversidade
semelhante ou igual em várias partes do mundo.
Embora não seja um fim em si mesmo, o alimento ganha proeminência, pois
a escolha do que comer é tão relevante quanto a definição do quando, onde, como
e com quais pessoas se come (MACIEL, 2005). Escolhas que podem contribuir
para transformar o momento de se alimentar em um acontecimento social
(MACIEL, 2005), que ajuda a reforçar laços de determinados grupos, neste caso, a
família de Sílvia e demais pessoas que conviviam na Chácara Santa Tereza.
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Ao mesmo tempo o alimento também ajuda a criar e marcar diferenças. No
relato de Sílvia é claro como certas comidas só estavam presentes em
determinada ocasião ou época do ano, no caso, no Natal, marcando essa data
como destoante do cotidiano do restante do ano. Fica, também, evidente, a
diferença social demonstrada pelo tipo de comida a que se tem acesso. Os
alemães, donos do lugar, tinham acesso e consumiam alimentos industrializados,
importados e, eventualmente, estendiam essa possibilidade às famílias que lá
trabalhavam.
Nas imagens trazidas por Sílvia, por Gisele, bem como as outras que
integram esta pesquisa, há uma forte relação entre imagem e memória. Ao utilizar
a memória, Sílvia e Gisele fazem um exercício de rever e refletir sobre a infância
identificando momentos que as afetaram e marcaram, mesmo que tais lembranças
não sejam de felicidade e tragam algum desconforto (OLIVEIRA, 2011). Nesse ato
de volta, o passado não é relatado como se correspondesse fielmente à alguma
realidade, pois:

Além disso, a memória é seletiva, a lembrança diz respeito ao
passado mas se atualiza sempre a partir de um ponto do presente.
As lembranças não são falsas ou verdadeiras, simplesmente
contam o passado através dos olhos de quem o vivenciou
(GOLDENBERG, 1998, p. 56).

A memória é construída no presente e está intimamente ligada a imaginação
permitindo que as participantes articulem suas experiências e vivências passadas
relacionando-as e ressignificando-as (KESSEL, 2011). A participação na pesquisa
foi a motivação que levou os sujeitos a rememorar, organizar e exteriorizar seus
momentos de vivências significativas. Relatos que são manifestações de formas
narrativas, imaginativas, reflexivas e criativas (ROCHA; ECKERT, 2001). Nesse
sentido, podemos dizer que aspectos da criatividade estão presentes na
exteriorização das memórias, no processo de relembrar e selecionar quais
memórias seriam expostas.
Sendo

as

memórias pessoais,

elas são

produzidas,

guardadas e

transmitidas geralmente no meio familiar ou em outros meios de convivência
afetiva e política (POLLAK, 1989), pois “[...] são zelosamente guardadas e
estruturadas de comunicação informais e passam despercebidas pela sociedade
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englobante” (POLLAK, 1989, p. 08). Retomando o conceito de memórias
subterrâneas (POLLAK, 1989), é possível dizer que algumas integrantes trazem
consigo memórias subterrâneas de tempos de escassez. Tempos que, com a saída
do país do Mapa Mundial da Fome (FAO, 2014) parecem estar sendo superados.
Mas como a construção das memórias coletivas é sempre negociada e disputada,
há o risco de que essas lembranças caiam no esquecimento, tanto coletivo, como
individual, porque,

[...] existem nas lembranças de uns e de outros zonas de sombra,
silêncios, “não-ditos”. As fronteiras desses silêncios e “não-ditos”
com o esquecimento definitivo e o reprimido insconsciente não são
evidentemente estanques e estão em perpétuo deslocamento
(POLLAK, 1989, p. 6).

Sei que as histórias aqui relatadas retratam parcialmente as realidades e
contextos aos quais remetem, mas, o mínimo de alcance que elas tenham é
relevante para contrabalançar a memória oficial que se pauta por discursos que
propagam a ideia de fartura alimentar homogênea em termos temporais, locais e
sociais. Elas mostram que não foi e não é bem assim, que o acesso aos alimentos,
nos seus aspectos fisiológicos e culturais, está muitas vezes condicionado ao
momento e ao lugar em que se vive, e, também, à classe social.
Nilva, outra participante da pesquisa, trouxe a imagem que apresento a
seguir, um tipo de alimento e o modo como se tem acesso a ele dependendo das
condições em que se vive.
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3.3 Animais e humanos

Imagem 16: Imagem trazida pela participante Nilva

A imagem trazida por Nilva (Figura 2) foi captada na internet, num site de
buscas. Ela procurou por alguma imagem que pudesse representar a relação entre
alimentos e animais, com destaque para a figura da vaca. No momento da
entrevista ela tinha trinta e nove anos e mudou-se há alguns anos para Goiânia em
busca de oportunidades de trabalho e melhores condições de vida. Antes vivia no
estado do Piauí, na zona rural do município de Santa Filomena, como ela mesma
diz, no “interior do interior”. Após chegar à Goiânia trabalhou inicialmente na área
de serviços gerais. Quando realizei a pesquisa de campo, ela prestava serviços
para a prefeitura de Goiânia, através de contrato, como cozinheira, em uma escola
municipal.
De início fiquei curiosa com a escolha da imagem, mas Nilva explicou que
para ela a vaca é “um animal bem próximo”. Pode parecer estranho para
habitantes de grandes cidades experiências pessoais relacionadas a alimentação
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associadas a imagem de uma vaca. Porém, Nilva elegeu esse tema em razão da
realidade que experienciou durante a maior parte de sua vida, residindo em
ambiente rural, sendo comum o convívio com animais e, também, o abate do gado
para fins alimentares. Em decorrência dessas suas experiências, ela foca
especialmente na utilidade da vaca:

Escolhi a imagem de uma vaca, que é muito útil na nossa vida, vem
o leite, vem a carne [...] não se perde nada, a gente aproveita o
couro, a bosta... Vou falar é bosta mesmo, o leite, o casco, enfim,
chifre, então não se perde nada dela. (Entrevista realizada em
27/11/ 2013)

Sua fala converge para um ditado popular bem conhecido: qual a única
coisa que se perde do boi? A resposta, o berro, porque o restante tudo pode ser
aproveitado. Realmente, praticamente tudo do boi é passível de utilização, e se faz
presente, inclusive, em produtos como sabonetes, batons, colas, entre outros muito
além do uso alimentar. Sua fala e o ditado popular ressaltam ou, dizendo melhor,
“celebram” uma visão e compreensão utilitária da vaca/boi, amplamente difundida
e aceita, a base econômica de sociedades rurais que dependem da vaca e de
outros animais não apenas para a alimentação, mas, para movimentar a economia
local.
Como mencionei no inicio do primeiro capítulo desta pesquisa, passei a me
preocupar com as questões relacionadas à alimentação à partir do momento em
que adotei uma dieta vegetariana, motivada principalmente por considerações
éticas e afetivas em relação aos animais. Porém, não mencionei esse fato aos
participantes da pesquisa, para evitar que pudesse ocorrer algum tipo de influência
ou direcionamento na escolha das imagens que solicitei levassem para a
entrevista.
Assim, me sinto provocada a abordar, mesmo que parcialmente, este
assunto, em decorrência da imagem trazida por Nilva, e o faço neste capítulo ao
discutir alguns pontos de tensão no processo e na prática da alimentação. Para
Nilva isso não é ou foi um problema, não gerou nenhum tipo de conflito, mas,
reconheço a existência de algumas arestas ou, talvez, dissensos entre a minha
percepção e a visão da participante sobre este assunto. Não expus a minha visão
ou minha compreensão sobre a questão durante a entrevista, prossegui sem
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sobressaltos. Acredito que para a maioria das pessoas na nossa sociedade esta
não parece ser uma questão conflituosa ou problemática. Mas, olhando com
cuidado e atenção, há aspectos que talvez mereçam ser analisados. Pensar sobre
a visão que temos dos animais é pensar, também, sobre nossa concepção do que
é ser humano, como assinala Ingold (1995, p. 1):

Para nós, que fomos criados no contexto da tradição do
pensamento ocidental, os conceitos de “humano” e “animal”
parecem cheios de associações, repletos de ambiguidades e
sobrecarregados de preconceitos intelectuais e emocionais. Dos
clássicos até os dias de hoje, os animais tem ocupado uma posição
central na construção ocidental do conceito de “homem” – e,
diríamos também, da imagem que o homem ocidental faz da
mulher. Cada geração reconstrói sua concepção própria de
animalidade como uma deficiência de tudo o que apenas nós, os
humanos, supostamente temos, inclusive a linguagem, a razão, o
intelecto e a consciência moral.

Nesse sentido, vale observar que o como e quais animais colocamos em
nosso prato pode dizer e refletir sobre nossa própria noção do que é pertencer à
espécie humana, ou mesmo sobre como concebemos a própria ideia de
humanidade. Isso pode vir a ser um ponto de conflito, gerando interrogações e
reflexões a partir do momento em que se desnaturaliza as categorias ‘humano’ e
‘animal’. Pode vir a ser mesmo um desafiante exercício de alteridade, conforme
aponta Derrida (2002, p. 31):

Como todo olhar sem fundo, como os olhos do outro, esse olhar
dito “animal” me dá a ver o limite abissal do humano: o inumano ou
a-humano, os fins do homem, ou seja, a passagem das fronteiras a
partir da qual o homem ousa se anunciar a si mesmo, chamando-se
assim pelo nome que ele acredita se dar.

Essas fronteiras e limites, como afirma Derrida, dependem do ponto de vista
que, neste caso, são delimitadas não apenas por dimensões biológicas e
fisiológicas, mas, também por dimensões culturais. Derrida (2002) se refere ao
peso que a visão religiosa teve e ainda tem, nas sociedades influenciadas pela
tradição judaico-cristã, na concepção do que venha a ser a categoria de animal.
Visão que é explicitada na narrativa de Gênesis em que Deus “[...] criou o homem
à sua semelhança para que o homem sujeite, dome, domine, adestre ou
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domestique os animais nascidos antes dele” (DERRIDA, 2002, p. 37, grifos no
original). Dessa maneira os animais e também a própria natureza são colocados a
serviço do ser humano que, de acordo com texto bíblico, estaria mais próximo da
divindade que o restante da criação e, por isso, está autorizado a dominar os
demais seres.
Ideia semelhante também foi deixada ao pensamento ocidental por filósofos
da Grécia antiga, principalmente pela filosofia de Aristóteles que “[...] via a
natureza como uma hierarquia na qual os que têm menos capacidade de raciocínio
existem para o bem dos que têm mais” (SINGER, 2002, p. 282). De acordo com as
ideias de Aristóteles, em vez da proximidade com uma divindade, é a razão que
justifica e autoriza o domínio do ser humano sobre os outros seres vivos. Derrida
(2002) afirma que essa perspectiva perpassou e moldou a maior parte do
pensamento ocidental até presente momento: “[...] o logocentrismo é antes de mais
nada uma tese sobre o animal, sobre o animal privado de logos, privado do poderter o logos: tese, posição ou pressuposição que se mantém de Aristóteles a
Heidegger, de Descartes a Kant, Levinas e Lacan” (DERRIDA, 2002, p. 54, grifos
no original).
Contudo esse pensamento foi estremecido pela elaboração da teoria da
evolução de Darwin:
O fato de existir um abismo insondável entre seres humanos e os
animais não foi questionado ao longo de quase toda a existência da
civilização ocidental. A base dessa hipótese foi destruída pela
descoberta darwiniana de nossas origens animais e pela
consequente perda da credibilidade da história de nossa criação
divina, feitos à imagem de Deus com uma alma imortal. (SINGER,
2002, p. 82)

Apesar do estremecimento que a teoria de Darwin gerou, esse pensamento
permaneceu e ainda permanece, tanto pelo viés religioso quanto pelo filosófico. A
fala e a imagem de Nilva parecem estar impregnada por essas noções (religiosa e
darwiniana) que eliminam e autorizam esse domínio sobre os animais. Noções
muito próprias da nossa realidade, mas, que se diferenciam de outras concepções
de mundo:

Em muitas culturas não ocidentais, onde o envolvimento prático
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com outras espécies é muito maior do que o nosso, as exceções
que costumamos fazer podem ser exatamente a regra. Entre os
ojibwa, caçadores naturais do Canadá subártico, por exemplo, a
condição de pessoa é tida como uma essência interna que engloba
poderes de percepção e sensibilidade, volição, memória e fala,
indiferente à forma particular que a espécie assume exteriormente.
A forma humana não passa de um dos muitos disfarces por meio
dos quais as pessoas se manifestam materialmente e qualquer um
pode trocar sua forma pela de um animal, mais ou menos como
quiser. Quando alguém encontra um animal, especialmente se ele
exibir um comportamento fora do comum, fica imaginando quem ele
é, porque pode ser uma pessoa conhecida. Assim, para os ojibwa,
não existe nada de excepcionalmente “humano” em ser uma
pessoa. (INGOLD, 1995, p. 9)

Quando se tem algum conhecimento do modo como outros grupos humanos
pensam e entendem a questão, é possível perceber e supor que a dicotomia ser
humano e animal não é universal e atemporal, pois há lugares e tempos em que
essas categorias se misturam e entrelaçam, ou nem são entendidas como tal, ou
são concebidas de maneira diversa da que estamos habituados, a exemplo da
citação acima. Derrida (2002) propõe que pensemos essa fronteira com o que
tradicionalmente chamamos de animal, de uma forma homogênea e genérica,
como fronteiras: “É preciso considerar que existem “viventes” cuja pluralidade não
se deixa reunir em uma figura única da animalidade simplesmente oposta à
humanidade” (DERRIDA, 2002, p. 87). Assim ele cria o termo animot para abarcar
“uma irredutível multiplicidade vivente de mortais” (DERRIDA, 2002, p. 77). O autor
nega, assim, a oposição Humano x Animal presente em grande parte da tradição
filosófica ocidental, e sugere múltiplos limites entre o ser humano e os demais
seres.
O meu intuito não é classificar e delimitar essas concepções como certas ou
erradas, ou mesmo a fala e o pensamento de Nilva, ou mesmo, inclusive, meu
posicionamento sobre o assunto. Como observei, há pouco, suas ideias se inserem
em um contexto maior do qual também faço parte. É um exercício de autoquestionamento e autorreflexão que nos leva a pensar sobre como o que elegemos
como alimento, inclusive os animais, contribui na constituição daquilo que
consideramos ser próprio do ser humano.
Na entrevista, Nilva continuou falando sobre sua convivência com os
animais:
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Convivia com os animais, matava, caçava a noite, a gente caçava
de noite com cachorro, matava as caças, tinha várias caças, e a
vaquinha para dar o leitinho. (Entrevista realizada em 27/11/2013)

Nessa fala, ela deixa claro que quando morava na zona rural do município
de Santa Filomena, no Piauí, a relação com animais era cotidiana e corriqueira,
tanto com os animais selvagens, que eram caçados, quanto com os animais
domesticados, como a vaca. Depois de se mudar para Goiânia, essa convivência
mudou:
O leite, para fazer coalhada, a gente fazia coalhada, queijo, isso a
gente lembra muito! Agora a gente quase não come muito, que
agora ficou distante a vaca. Antigamente morava na fazenda né, eu
falo fazenda mas é roça. (Entrevista realizada em 27/11/ 2013)

Ao mudar para a zona urbana, para uma capital, a relação com os animais
se modificou e, consequentemente, modificou também sua relação com os
alimentos. Com a urbanização, a produção e preparo dos alimentos se desloca,
muitas vezes, do ambiente doméstico e artesanal para as indústrias e fábricas
(ARNAIZ, 2005a). Assim, o queijo e a coalhada deixam de ser feitos pelos
habitantes da própria casa e são comprados prontos e industrializados em
estabelecimentos comerciais. As atividades de caça e criação de animais dão lugar
a carne comprada já limpa, desossada e cortada. A vaca, assim, parece
representar um estilo de vida rural, agora parte do passado de Nilva e da memória
dessa época de sua vida.
À semelhança das imagens de Gisele e Sílvia, a imagem de Nilva também
conta como foi sua vivência em relação à alimentação há algum tempo atrás.
Ambas

mostram mudanças ocorridas na

vida,

e

consequentemente,

na

alimentação dessas pessoas com o passar do tempo e com a maior
industrialização como apontam Arnaiz (2005a) e Hernandez (2005). As mudanças
aqui relatadas e personificadas pelos integrantes da pesquisa, também estão
inseridas em contextos mais amplos, coletivos. As imagens suscitaram narrativas
de experiências passadas, de escassez alimentar ao mesmo tempo em que
acionam discursos de celebração e de fartura, vista como fonte de alegria e
felicidade. Escassez e fartura associadas à diferenças sociais que possibilitam ou
não o acesso a determinados tipos, quantidade e qualidade de alimentos. Desse
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modo, a alimentação não está vinculada apenas à diferenças sociais, mas,

à

nossa própria noção do que venha a ser o humano e, em decorrência, o que é
animal.
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CAPÍTULO 4

Mães e Avós: Alimentos Delineando Memórias Afetivas
4.1 Lídia e sua mãe

Imagem 17: Fotografia cedida por Lídia para a pesquisa.

A imagem que abre este capítulo foi trazida por Lídia. É uma das duas
imagens escolhidas pelos entrevistados para guiar as discussões do grupo focal. A
outra abriu o capítulo anterior e, com esta, inicio as discussões abordando
questões suscitadas durante as discussões do grupo focal, ou seja, os afetos
relacionados às práticas da alimentação. Apesar de não solicitado, ela escreveu o
texto que logo a seguir, para acompanhar a imagem e falar um pouco de si.
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Imagem 18: Texto escrito por Lídia

Lídia estava com cinquenta e cinco anos no momento da entrevista. Ela
morou por muitos anos no interior do Estado de Minas Gerais, na zona rural, antes
de se mudar para Goiânia. Após concluir o ensino fundamental, deixou de estudar
e se casou, estava com dezoito anos. Voltou a estudar aos cinquenta e quatro
anos e atualmente trabalha como empregada doméstica.
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A imagem que trouxe para a entrevista é uma colagem composta por outras
imagens encontradas em revistas diversas. Entendendo os processos do olhar
como ativos e criativos (MARTINS; TOURINHO, 2011), Lídia toma as imagens que
circulam em outros veículos, as revistas, e as reorganiza e monta de acordo com
suas intenções, de acordo com o que pretende dizer com elas. Contudo, não é
focando apenas na imagem que essas intenções podem ser compreendidas. Ao
analisar sua relação com a imagem que produziu e, ainda, a relação dos demais
participantes, em interação com a mesma imagem, pude entender os sentidos que
assumiu (HERNÁNDEZ, 2013).
Através da colagem, Lídia conta sobre memórias que guarda da mãe,
falecida há mais de trinta anos. As carnes e o bolo remetem ao cuidado com que
sua mãe preparava e servia os alimentos para os filhos, tornando-os especiais e
uma referência, de tal maneira que Lídia nunca mais experimentou algo
semelhante:

A gravura que eu escolhi fala sobre coisas da minha infância. A
carne que minha mãe fazia nunca saiu do meu paladar, da minha
mente, porque era muito boa, era uma especialidade que ela tinha.
E sempre no nosso almoço, a minha mãe gostava de fazer suco, eu
coloquei aqui o limão, porque era suco de limão, de frutas assim. E
também ela criou a gente fazendo aqueles bolos mais deliciosos.
Então foram as coisas que ficaram assim mais refletidas na minha
mente: é a carne de panela que ela fazia, o frango caipira
amarelinho com açafrão, e os bolos, principalmente bolo de fubá
que ela fazia que era uma delícia. Na época, eu me lembro que a
gente era muito pobre e às vezes não tinha esse fermento químico,
o pó royal, aí ela usava bicarbonato. Eu lembro que o bolo
desmanchava na boca da gente feito com bicarbonato. Dá muita
saudade! São lembranças da minha infância mesmo que eu retratei
aqui, era a carne de panela que minha mãe fazia, o frango caipira,
sempre acompanhada as refeições com o suco e os bolos, as
quitandas que ela fazia (Fala de Lídia durante o grupo focal, 18 de
fevereiro de 2014).

A figura da mãe está muito presente nas falas de Lídia, uma mãe
preocupada em nutrir e cuidar dos filhos, que utilizava a alimentação como uma
das formas de exercer a maternidade. Freire (2011) diz que comer certas
preparações alimentares pode ser uma forma de ligação com quem as produziu.
Dessa forma, a comida parece ser um elo de contato importante entre Lídia e sua
mãe.
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Eu venho da roça, sabe, da zona rural e, assim, eu lembro muito de
uma carne que minha mãe fazia e gostaria que ela estivesse viva,
pra ela me ensinar qual o truque, era muito saborosa a carne que
ela fazia. Então assim, minha mãe criava porco, nossa carne vinha
do quintal, frango também a gente tinha no quintal, então eu cresci
ali. (Entrevista realizada em 02/10/2013).

Comer determinas comidas não nos liga apenas a pessoas, mas pode,
também, nos conectar a espaços e tempos específicos, mesmos que distantes do
momento presente (FREIRE, 2011). Como relata Lídia, a carne não a faz lembrar
somente de sua mãe, aciona memórias de uma época passada, de sua infância e
adolescência num ambiente rural, época em que o modo de obter e preparar
alguns alimentos como a carne, era bem diferente do modo que ela vivencia
atualmente.

Nós fomos pro interior agora esses dias, final de semana, e ai a
minha irmã fez a carne de panela. Ai a gente foi lembrar da época
da mamãe, quando ela fazia, a gente já chegava no portão já
falava, já sentia aquele cheiro: a mamãe está fazendo carne de
panela! Era o cheiro, o gosto, era peculiar dela mesmo, e que eu
nunca consegui fazer igual ela fazia. Então me lembra muito minha
mãe, todas vezes que eu como determinados tipos de carne me
lembra muito minha mãe, uma lembrança muito gostosa (Entrevista
realizada em 02/10/2013).

Essas ligações, com pessoas, espaços e/ou tempos, se fazem pela memória
porque “nas lembranças mais próximas, aquelas de que guardamos recordações
pessoais, os pontos de referência geralmente apresentados nas discussões são,
como mostrou Dominique Veillon, de ordem sensorial: o barulho, os cheiros, as
cores” (POLLAK, 1989, p. 9). O mesmo também pode ser dito sobre os sabores,
capazes, muitas vezes, de nos remeter e religar, através de sensações e
lembranças, à lugares, momentos e pessoas distantes. Lídia enfatiza muito o
cheiro e o sabor peculiar da comida preparada pela mãe, principalmente a carne,
que parece se confundir com a própria pessoa da mãe. O relado de Lídia deixa
evidente que

Comer serve não só para manter a máquina biológica do nosso
corpo, mas também para concretizar um dos modos de relação
entre as pessoas e o mundo, desenhando assim uma de suas
referências fundamentais no espaço-tempo (GIARD, 2009, p. 250).
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São referências que nos auxiliam na maneira como nos construímos
enquanto sujeitos e sobretudo no aprendizado sobre o ‘fazer’ e as coisas
cotidianas:

Sempre quando a gente faz alguma coisa que me lembra ela, eu
falava, a minha mãe gostava assim, ela gostava de colocar na
carne gengibre, e eu sempre peguei esse costume de colocar umas
fatiazinhas de gengibre na carne (Fala de Lídia durante o grupo
focal, 18 de fevereiro de 2014)
E a minha mãe punha gengibre, e hoje eu ponho, mas eu busco na
minha mente assim, não é igual a dela, eu faço, não é igual a dela
(Entrevista realizada em 02/10/2013).

Lídia aprendeu a fazer a carne como sua mãe fazia e passou a fazê-la para
seus filhos, em uma espécie de continuidade desse conhecimento necessário para
preparar tal prato. Mas, segundo ela, embora tente, não consegue reproduzir
fielmente a maneira como a mãe fazia:

Eu aprendi essas coisas com minha mãe e eu fazia para os meus
filhos. Eu morei vinte anos num sítio que a gente tinha, ainda tem,
lá em Minas, aí eu seguia as mesmas receitas dela. Mas nunca,
claro, que fazia igual ela, lógico que não (Fala de Lídia durante o
grupo focal, 18 de fevereiro de 2014)

Outra participante (Cleuza) também falou sobre esse tipo de aprendizado e
sua tentativa de fazer semelhante à mãe:

Hoje eu tento fazer uma carne com abóbora, mandioca com
abóbora como minha mãe fazia naquela época, só que não fica tão
saborosa como q que ela fazia. (Fala durante o grupo focal
realizado em 18/02/2014)

Lídia e Cleuza falam da comida da sua época de infância, do passado, como
uma maneira de rememorar, mesmo que de maneira fugidia e parcial, esses
momentos, e, principalmente, como um meio de manter a memória de suas mães
(GIARD, 2009). Há nessas lembranças o aspecto coletivo dos alimentos, comidas
específicas, que são partilhadas por determinados grupos humanos como, por
exemplo, a combinação do arroz e feijão, tão característica em nosso país. Mas há
também o aspecto individual desses mesmos alimentos, a interpretação que cada
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pessoa pode fazer, como é o caso da carne feita pela mãe de Lídia que ninguém
mais consegue fazer igual. Assim, o modo de preparar determinadas comidas pode
ser visto como a expressão da individualidade e criatividade peculiares de alguém,
algo único, impossível de ser repetido. João, outro integrante da pesquisa, também
fez um relato semelhante durante o grupo focal:

Na casa da minha avó, eu chegava lá e tinha dois tipos de café, ela
fazia o café para as crianças, ralinho e docinho, e um forte pros
adultos. E não tinha uma vez que você chegasse lá e ela dissesse:
“Ô meu filho, você já comeu?”. Podia ser a hora que fosse, chegava
lá às onze horas da noite, meia-noite, ela já ia pra beiradinha do
fogão preparar alguma coisa pra comer. E isso com todo mundo, se
chegasse dez pessoas, ela arrumava pra dez pessoas. (Fala de
João durante grupo focal realizado em 18/02/2014)

Na fala de João é possível perceber o cuidado, a atenção dedicada pela avó
às demais pessoas, principalmente aos netos, e como gestos de atenção e carinho
são demonstrados através do preparo e oferta de alimentos. Lídia também faz um
relato semelhante em relação aos cuidados desvelados pela sua mãe:

A carne, lembra muito a minha mãe, porque minha mãe vivia em
função de fazer as coisas para agradar os filhos. Então, sempre que
ela fazia a carne, ela sabia que eu gostava muito da carne de
panela, ela falava: a mamãe fez uma carne do jeitinho que você
gosta! Gosto muito de quibebe quando põe a carne também e, às
vezes, quando eu adoecia e estava ruim de apetite, ela fazia aquilo
que eu gostava pra ver se eu comia. (Entrevista realizada em
02/10/2013)

Percebe-se, nesse relato de Lídia, a preocupação e o carinho da mãe em
relação à filha, principalmente em momentos de doença. O alimento aparece como
um mediador desse cuidado. Durante as discussões do grupo focal, assim como
nas entrevistas, ficou muito evidente esse papel de cuidado ocupado por figuras
femininas, geralmente mães e avós. Lídia identificou esse gesto na discussão do
grupo focal e complementou sua fala dizendo o seguinte:

O importante de tudo isso, que estou prestando atenção aqui, é a
gente voltar a memória justamente para as duas criaturinhas mais
importantes na vida da gente: a vózinha e as nossas mães. Cada
vez que a gente olha para uma mesa farta assim, com a carne, não
tem como não lembrar da nossa criancice [infância]. (Fala durante o
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grupo focal realizado em 18/02/2014)

Como já observei nas várias falas anteriores, quando se trata de lidar com
os alimentos, essa função cabe, na maioria das vezes, às mulheres. No próprio
curso Técnico em Cozinha, nas salas que visitei, havia uma predominância de
mulheres e poucos homens. Isso também acabou se refletindo no grupo de
integrantes da pesquisa, constituído por cinco mulheres e um homem. É preciso
entender essa prevalência das mulheres não como consequência de uma suposta
essência feminina, mas de condições que são social e culturalmente definidas
(GIARD, 2009). De acordo com o autor (GIARD, 2009, p. 218),

As práticas culinárias se situam no mais elementar da vida
cotidiana, no nível mais necessário e mais desprezado. […] Ao
mesmo tempo, esse trabalho é considerado monótono e repetitivo,
desprovido de inteligência e de imaginação, é mantido fora do
campo do saber, negligenciando-se nos programas escolares a
educação dietética.

Dessa forma, talvez por ser considerado um trabalho “inferior”, tenha sido
historicamente destinado às mulheres e, mesmo com as mudanças ocorridas nas
últimas décadas no que diz respeito aos papéis atribuídos ao feminino, ainda
persiste a função feminina de cozinhar:

Nesse nível de invisibilidade social, neste grau de não
reconhecimento cultural, coube há muito tempo e ainda cabe, como
de direito, um lugar às mulheres, uma vez que, em geral, não se dá
qualquer atenção às suas ocupações cotidianas: é preciso que
“essas coisas” sejam feitas, portanto alguém tem que fazê-las, de
preferência será uma mulher, outrora era uma “criada para todo o
serviço”. Esta própria designação revela exatamente o status e a
função. Trabalhos que visivelmente nunca acabam, jamais
suscetíveis de receber um arremate final: a manutenção dos bens
do lar e a conservação da vida dos membros da família parecem
extrapolar o campo de uma produtividade digna de ser levada em
conta (GIARD, 2009, p. 217).

Da mesma maneira que não se pode dizer que exista uma essência
feminina, o trabalho culinário não é por si só, intrinsecamente, menor,
desinteressante ou indigno de ser tratado como conhecimento. Muitas vezes, por
razões sociais, históricas e culturais, o trabalho culinário é assim entendido.

85

Como todo agir humano, essas tarefas femininas dependem da
ordem cultural: diferem, de uma sociedade à outra, sua hierarquia
interna e seus modos de proceder, de uma geração à outra, numa
mesma sociedade e de uma classe social à outra, transformam-se
as técnicas que presidem essas tarefas, como também as regras de
ação e os modelos de comportamento que dizem respeito a elas.
Cada mulher pode criar para si um estilo próprio, imprimir um toque
especial, acentuando um determinado elemento de uma prática,
aplicando-se a um outro, inventando uma maneira pessoal de
caminhar através do recebido, do admitido e do já feito. Deste
modo, apropriando-se do “saber fazer” comum, cada “fada do lar”
adquire finalmente um modo próprio de fazer intervir, umas sobre
as outras, as sequências cronológicas e de compor, sobre temas
obrigatórios, ne varietur, uma música de variações jamais fixas
numa forma estável (GIARD, 2009, p. 218).

Longe de entender a alimentação como uma atividade insignificante e
invisível, vejo-a como uma possibilidade de expressão da inventividade humana.
Cada mulher mencionada nas falas, ou elas mesmas que também cozinham, na
maioria das vezes não tendo reconhecimento social por essa atividade, imprimem
suas marcas nas comidas que fazem, nelas podem, de certa forma, se
expressarem, e as tornam uma parte de si próprias, afetando as pessoas com
quem convivem:

A minha mãe, ela criou a gente assim, come o que quiser, se não
quiser não come. Ela nunca obrigou a gente a comer aquilo que a
gente não queria. Porque segundo ela, comer deve ser com prazer
(Fala de Lídia no grupo focal realizado em 18/02/2014).

O prazer de comer, na experiência de Lídia, foi aprendido com a mãe que
não a obrigava a comer o que não desejasse. Para ela a comida deve proporcionar
um momento de alegria e não de mera obrigação. Portanto, não se deve ingerir
determinados alimentos apenas por necessidade fisiológica. Mas o prazer
relacionado à alimentação não é só o de comer:
O prazer... é colocado... é dado, é entregue. Você sente o prazer da
pessoa ao te elogiar como você sente o prazer de estar servindo,
estar comendo, o prazer vai e volta (Fala de João no grupo focal
realizado em 18/02/2014).

Segundo João, há o prazer em preparar e servir o alimento. Nessas
ocasiões em que se pode cozinhar para alguém e comer junto, numa “experiência
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sensorial compartilhada” (MACIEL, 2005, p. 150), o prazer é recíproco, “vai e
volta”. João tem prazer com a comida que faz e serve, sente prazer ao ser elogiado
e em comer acompanhado. Cleuza complementa João ao dizer que “é prazeroso
fazer, é prazeroso comer, é prazeroso servir, é prazeroso olhar” (Fala de Cleuza no
grupo focal realizado em 18/02/2014).
Cleuza fala sobre as multiplicidades de prazeres envolvidos na alimentação:
fazer, comer, servir e, por fim, olhar. Rubem Alves (2011, p. 86) argumenta que o
“prazer só acontece se o corpo tiver posse do seu objeto”. Assim o prazer de olhar,
à semelhança do comer, necessita de proximidade, de uma certa incorporação do
objeto. O prazer de “comer com os olhos” que associa visão e paladar, que faz as
imagens serem comidas (ALVES, 2011) e as comidas serem imagens. O ato de
comer associa múltiplos sentidos e os prazeres deles derivados: a erótica dos
olhos, a erótica dos cheiros, a erótica das formas, a erótica do tato, a erótica do
gosto (ALVES, 2011). Assim, “a culinária tem, dentre outros poderes, o de colocar
sabor nos olhos e de colocar cores na boca. A culinária liga a boca aos olhos, o
sabor ao olhar” (ALVES, 2011, p. 155).
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4.2 João e sua bisavó

Imagem 19: Imagem trazida por João para a pesquisa

A imagem acima foi trazida por João. Na época da entrevista, realizada em
vinte e nove de outubro de 2013, ele tinha quarenta e oito anos. João nasceu e
sempre viveu em Goiânia. Já teve uma lanchonete e uma pizzaria, mas trabalhava
como técnico em informática na época em que colaborou com a pesquisa. Ao
terminar o curso de Técnico em Cozinha ele pretende voltar a trabalhar na área de
alimentação. A imagem foi impressa a partir de uma busca na internet. Ele
procurou uma imagem que representasse o processo de preparo da pamonha, que
sua família fazia. Relacionada à feitura da pamonha ele ressalta a pessoa da sua
bisavó, a quem ele se refere chamando tanto de vó quanto de bisavó.

A imagem que tenho gravada na minha cabeça é de quando eu era
bem jovem, e a gente ia numa chácara e a minha vó, que eu amava
de paixão, via ela fazer as pamonhas, do jeitinho dela. Essa foi a
imagem que mais ficou na minha cabeça, entendeu? E a imagem
ali da festa era a gente fazendo, todo mundo brincando, o jeitinho
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da minha vó! Aquilo ficou demais na minha cabeça, aquele olhinho
azul, o jeito que ela brincava com a gente, a autoridade que ela
tinha com a gente e tudo mais, a família reunida (Entrevista
realizada em 29/10/2013).

João não possui nenhuma fotografia desses momentos de reunião familiar
para o preparo da pamonha. Por isso ele foi em busca de uma imagem que
pudesse ajuda-lo a rememorar os momentos que vivenciou. É importante
compreender os sentidos que essa imagem assume a partir da relação que João
mantém com ela (HERNÁNDEZ, 2013), estimulando “modos de ver, sentir e
imaginar” pelos quais a imagem é usada e entendida (TOURINHO, 2011). João
sempre morou em Goiânia mas frequentava a chácara de um tio nos arredores da
cidade, local onde a sua família se reunia para fazer e comer pamonhas:

Essa chácara, era a chácara de um tio meu, então todo ano a gente
reunia a família toda, minha família é muito grande. Lá tem um
milharal, a gente colhia todo o milho, era uma festa. A gente ficava
três dias fazendo essas pamonhas e era só brincadeira, tudo que
você imaginar de bom tava ali e eu me sentia muito feliz ali naquela
reunião da família (Entrevista realizada em 29/10/2013).
Aquela festa a gente fazia todo mês de julho, era festa junina, a
gente tinha uma chácara onde reunia toda família. Minha família é
grande, muito grande, e a gente fazia uma festa de uma semana.
Minha bisavó, que tinha o olhinho azul, era espanhola. E quando
ela chegava, no dia que ela chegava, tínhamos que soltar fogos pra
ela. Ela já tinha cento e poucos anos, na época, eu era criança e
ela já tinha cento poucos anos. Ela coordenava a pamonhada, era
uma gracinha, aquela velhinha do olho azul, pequenininha,
mandando e fazendo. A gente ia no milharal, pegava os milhos.
Essa data me faz lembrar justamente a imagem dela e a imagem do
fogão a lenha, e a gente fazendo a pamonha. Meu pai ralando, eu
lembro que meu pai ralava com as duas mãos, era rápido, ralava
bastante milho mesmo... Ela era muito enérgica, não dava mole pra
ninguém. E no final a gente comendo, todos juntos, aquelas
pamonhas, tudo feito de milho. E aquela criançada porque nós
éramos muitos primos, eram 30 primos, era muita gente, era uma
festa (Fala de João no grupo focal realizado em 18/02/2014).

Para João, esses momentos de reunião familiar foram marcantes. Se
reuniam para o preparo da pamonha, um “ritual” que acontecia anualmente e
durava uma semana. Ao compartilhar o processo de produção e, posteriormente,
comerem juntos, ele e sua família partilhavam sensações, afetos e costumes
(FREIRE, 2011) que contribuíam para criar o sentimento de pertencimento a uma
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família, a uma mesma comunidade. Assim, a pamonha é o elo que liga João ao
local e a quem a preparava (FREIRE, 2011): o sítio de seu tio e toda a família que
se envolvia na produção.
As recordações de João em relação à pamonha “representa(m) uma base
que liga o mundo das coisas ao mundo das ideias” (MINTZ, 2001, p. 32), ou seja,
uma base para sua relação com a realidade (MINTZ, 2001). Também é
fundamental o sentido que a relação entre o mundo das coisas e das ideias
constrói sobre nós mesmos e sobre aspectos de nossas identidades sociais
(MINTZ, 2001) (HALL, 2006). A produção da pamonha e seu ritual tem importância
para João não apenas como um elemento isolado, mas, em relação a outras
coisas, ideias, sentimentos e pessoas como a figura da bisavó:

Queria ter a imagem da minha avó naqueles momentos, fazendo
[pamonha] com aquele sorriso, aquele olho azul! Pensa... uma
senhora com o olhinho azul, já de uma certa idade, mas, ela era
doce demais. A pamonha que ela fazia era muito boa (Entrevista
realizada em 29/10/2013).

João não possui nenhuma fotografia de sua bisavó, o que ele lamenta,
porque se tivesse teria trazido para a pesquisa. A pamonha é relevante no relato
de João, mas boa parte dessa relevância se deve ao fato de estar fortemente
relacionada à convivência e interação familiar que ganha força na narrativa por
meio da figura da bisavó:

Na casa da minha avó, eu chegava e tinha dois tipos de café. Ela
fazia o café para as crianças, ralinho e docinho, e um forte para os
adultos. Não tinha uma vez que você chegasse lá e ela dissesse:
“Ô meu filho, você já comeu?” Podia ser a hora que fosse, podia ser
as onze horas da noite, meia-noite. Ela já ia pra beiradinha do
fogão preparar alguma coisa para comer. E isso para todo mundo,
se chegassem dez pessoas, ela arrumava comida pra dez pessoas
(Fala de João no grupo focal realizado em18/02/2014).

As memórias de João em relação à bisavó não se restringem aos momentos
de preparo da pamonha. Ela também aparece lidando com outros alimentos como
o café, demonstrando cuidado e preocupação. Como já observei anteriormente, a
mulher desempenha um papel tradicional, feminino, de se dedicar aos alimentos.
Contudo, apesar de a preparação de alimentos ser considerada um trabalho
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predominantemente feminino, existem as exceções. João é um exemplo que foge
um pouco a essa “regra”:
Eu sempre gostei de cozinhar, sempre fiquei na cozinha, tanto é
que na casa dessa vó havia um fogão a lenha e a gente reunia na
cozinha, sentados em volta do fogão. Outra imagem muito clara na
minha cabeça é essa, sentar em volta de um fogão e conversar ali,
entendeu? Sempre ficávamos na cozinha... A felicidade que a
comida traz pra gente retorna nesses momentos de felicidade que
você sentiu no começo da trajetória da vida... Então, toda vez que
eu vou comer pamonha, que eu vejo alguém fazer pamonha,
automaticamente vem na minha mente essa imagem (Entrevista
realizada em 29/10/2013).

A convivência com a família, tendo os alimentos e a cozinha como lugar de
encontro, foi uma forte influência na vida de João, levando-o não apenas ao prazer
de cozinhar e comer, mas, especialmente, de trabalhar na área. Além de já ter sido
proprietário de uma lanchonete e uma pizzaria, João se interessou em estudar
sobre o assunto. Para ele,
Você é feliz comendo, é feliz numa cozinha reunido com a família
ou com os amigos. Então, é isso que remete aos alimentos, a
felicidade, estar junto, sempre junto com os alimentos. Eu acho que
você não vê uma pessoa quando esteja comendo uma coisa
gostosa que não se sinta saciada pelo prazer, na felicidade daquele
momento (Entrevista concedida em 29/10/2013).

Prazer e felicidade, prazer e alegria podem caminhar juntos quando se trata
de experiências relacionadas à comida. A “alegria é a experiência de união com o
objeto amado. O prazer tem a ver com o corpo, e só. A alegria, ao contrário, é uma
experiência de amor: o corpo em harmonia com o mundo” (ALVES, 2011, p. 118).
João parece encontrar um sentido, um tipo de harmonia que advém do
prazer e alegria que sente ao lidar com a comida. Ele optou por seguir esse
caminho profissionalmente, trabalhar com alimentos, talvez, por ter vivido essas
experiências de prazer e felicidade envolvendo preparo e consumo de comida junto
com a família no início da sua vida.
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4.3 Cleuza e seu marido

Imagem 20: Imagem trazida por Cleuza para a pesquisa.

Quando realizei a entrevista com Cleuza, em vinte e oito de novembro de
2013, ela estava com sessenta e um anos. Sempre trabalhou como dona de casa e
cozinha desde os seis anos de idade: “Eu trabalho nessa área na minha casa
desde os seis anos de idade, e gosto”. Ela frequentou durante pouco tempo o
ensino formal. Voltou a estudar retornando ao primeiro ano do Ensino
Fundamental, motivada pela colação de grau da filha. Após terminar o curso, que
faz por uma realização pessoal, não pretende trabalhar formalmente porque
considera que já trabalhou demais.
A imagem acima, trazida por Cleuza, foi recortada de uma revista. Sua
procura foi por uma imagem de cozinha e, apesar de retratar um restaurante, levo
em consideração o papel do olhar da participante, colocando-o em foco,
procurando o espaço, a relação entre quem vê, um sujeito cultural, e a imagem que
é vista, uma prática cultural (HERNÁNDEZ, 2010). Pensando dessa maneira, a
imagem, no discurso de Cleuza, passa a representar os muitos anos durante os
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quais trabalhou como dona de casa, cuidando de sua família, principalmente,
através do ato de cozinhar.

... é a imagem que me encantou, eu me vejo aqui, essas panelas
bonitas, tudo bonito, essa comida, a gente olha assim, tudo de bom,
dá até vontade de a gente estar aqui nesse lugar (Entrevista
realizada em 28/11/2013).

Ela relata que aprendeu a gostar de cozinhar desde criança que cozinha
porque gosta de comer bem e de oferecer uma comida que considere boa para as
outras pessoas:

Eu aprendi a gostar, porque fiz desde criança, desde os seis anos
de idade... Também porque eu gosto de comer bem, e gosto de
oferecer comida boa pra quem tenho oportunidade (Entrevista
realizada em 28/2013).

Em um primeiro momento, a entrevista com Cleuza se mostrou pouco
produtiva, suas respostas eram muito sintéticas ou vagas. Suas falas, que
considero relevantes, foram gravadas, transcritas e estão reproduzidas acima em
forma de trechos e fragmentos. Ao fim da entrevista ela disse que o esposo havia
falecido há três meses e que antes de morrer havia pedido que ela continuasse o
curso de Técnico em Cozinha, que não desistisse.
Creio que essa perda teve algum tipo de influência na entrevista, pois o fato
ainda era muito recente. Após o término da entrevista, fiquei por algum tempo na
instituição para ver se, ou com a expectativa de conseguir entrevistar outra pessoa,
o que acabou não acontecendo. Aproveitei o tempo para conversar com algumas
pessoas, entre elas Cleuza. Em um certo momento uma mulher se aproximou de
nós e pediu informação sobre um parente de Cleuza que estava internado. Ela
respondeu que ele havia voltado a comer e, portanto, já estava melhorando.
Essa foi a senha para Cleuza começar a me contar alguns detalhes sobre a
morte do marido, chegando a chorar em muitos momentos. Essa conversa informal
foi bastante significativa, mas, eu não podia gravar, ou seja, não podia transformar
seu desabafo em entrevista. Nem sempre o trabalho de campo segue o
planejamento ou os protocolos que estudamos ao nos preparamos para tal. São
muitas as situações que, embora pertinentes, fogem ao controle do pesquisador.
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Nem sempre os tópicos do roteiro e as entrevistas abrangem questões que
consideramos importantes em termos de possíveis resultados. Muita coisa
importante pode ser dita em momentos ou situações especiais, imprevistas,
gerando informações surpreendentes.
O marido de Cleuza faleceu em decorrência de um câncer de pulmão. Para
ela, os momentos mais angustiantes aconteceram quando ele não conseguia mais
comer e ela já não podia lhe oferecer a comida que fazia e sabia que ele se
aproximava do fim. Atualmente ela vive só, seus filhos são casados e não moram
mais com ela. Para Cleuza, a morte do marido foi uma interrupção do cotidiano a
que estava acostumada, da vida que vivera até então:
Amanhã será outro dia, tudo vai recomeçar, outra comida será feita,
outro sucesso virá. Cada invenção é efêmera, mas a sucessão das
refeições e dos dias tem valor durável. Nas cozinhas, luta-se contra
o tempo, o tempo desta vida que sempre caminha para a morte. A
arte de nutrir tem a ver com a arte de amar, portanto, também com
a arte de morrer (GIARD, 2009, p. 233, grifos no original).

O fato de necessitarmos nos alimentar constantemente demonstra nossa
fragilidade. É preciso sempre, todos os dias, renovarmos nossas energias através
dos alimentos para continuarmos vivendo. Comer pode ser uma forma de celebrar
a vida, mas, como vida e morte estão atreladas, também é uma lembrança de
nossa finitude. Assim, o trabalho de cozinhar diariamente para outras pessoas é
um trabalho diretamente responsável pela manutenção da vida, e pode estar,
justamente por isso, também carregado de afeto. É possível, então, compreender a
dor de Cleuza no momento em que já não podia mais alimentar seu marido, em
que não podia mais lhe garantir física e afetivamente a continuação da vida.
Dessa maneira, fica mais que evidente a importância do trabalho realizado
por grande parte das mulheres dia após dia:
Do mais remoto dos tempos nos vêm as artes de nutrir,
aparentemente imóveis numa curta duração, mas na verdade
profundamente remanejadas em sua longa duração. A aquisição
dos ingredientes, a preparação, a cocção e as regras de
compatibilidade podem muito bem mudar de uma geração à outra,
ou de uma sociedade à outra. Mas o trabalho cotidiano das
cozinhas continua sendo uma maneira de unir matéria e memória,
vida e ternura, instante presente e passado que já se foi, invenção
e necessidade, imaginação e tradição - gostos, cheiros, cores,
sabores, formas, consistências, atos, gestos, movimentos, coisas e
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pessoas, calores, sabores, especiarias e condimentos. As boas
cozinheiras jamais são pessoas tristes ou desocupadas. Elas
trabalham para dar forma ao mundo, para fazer nascer a alegria do
efêmero, nunca deixam de celebrar as festas dos grandes e dos
pequenos, dos sensatos e dos insanos, as maravilhosas
descobertas dos homens e das mulheres que compartilham o viver
(no mundo) e o couvert (à mesa). Gestos de mulheres, vozes de
mulheres que tornam a Terra habitável (GIARD, 2009, p. 297, grifos
no original).
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CAPÍTULO V

Considerações Finais

Ao refletir sobre a relação entre alimentação e imagem, é possível dizer que
se englobam também aspectos do encadeamento entre indivíduo e sociedade. As
imagens e a comida podem nos levar às experiências cotidianas e também às
memórias que nos constituem enquanto sujeitos. Ao chegar ao final desta pesquisa
posso compreender melhor diversos temas que emergiram das imagens e
discursos dos participantes. Diversos tipos de imagens foram trazidas para a
investigação: imagens produzidas por participantes, impressas a partir de bu scas
na internet, fotografias de família e imagens recortadas de revistas. Elas foram
escolhidas e utilizadas pelos sujeitos porque, de alguma forma, poderiam narrar,
contar sobre aspectos importantes de suas relações com o universo visual e a
comida. Procurei, assim, focar na relação entre eles e as imagens.
Embora uma infinidade de questões pudessem ser objeto de reflexão, no
caso desta pesquisa foi oportuno focar em duas temáticas que frequentaram de
maneira mais intensa as imagens e falas dos participantes. São elas: (1) as
contradições e dicotomias referentes às práticas de alimentação e (2) a comida
como demarcadora e ativadora de subjetividades e laços afetivos. Percebi, através
da análise destas questões, como certas memórias vinculadas às práticas da
alimentação continuam vivas e impactam o momento presente, influenciando a
construção subjetiva dos sujeitos.
Um elemento que se mostrou relevante na fala de praticamente todos os
participantes foi a referências às memórias. As imagens foram acompanhadas de
discursos que as ligavam à memórias de vida de cada participante. Deparei-me
com relatos sobre a modificação de hábitos alimentares, especialmente nas últimas
décadas. São alterações que abarcam planos individuais, mas que se articulam
com uma realidade maior de mudanças no modo produtivo dos alimentos e nos
estilos de vida das pessoas. Aos poucos, os alimentos em estado mais natural vão
sendo substituídos por produtos processados e industrializados. Assim, costumes
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alimentares experienciados na infância e relatados pelos alunos, se diferenciam
dos alimentos de hoje, são histórias de comidas, sabores, cheiros que os ligam à
lembranças de pessoas, de locais e situações específicas.
Integrando a discussão sobre contradições relacionadas à alimentação,
destaco o problema da escassez e da fartura. Alguns participantes viveram
experiências de escassez alimentar em épocas anteriores de suas vidas, condição
que contrasta com a situação mais estável e tranquila que vivenciam no presente,
que propicia mais abundância em termos alimentares. Outro ponto que considero
importante é o modo como se dá o acesso aos alimentos, como, o quê e quando
se come está relacionado à condições e diferenças sociais. Também vale ressaltar
a importância das práticas alimentares associadas ao como, ao que escolhemos e
definimos como alimento. Essas práticas são parte da construção do nosso auto
entendimento sobre o que somos enquanto seres humanos e, principalmente,
sobre a nossa relação com os demais seres vivos.
No âmbito da subjetividade, destaco os alimentos como catalisadores de
momentos de confraternização social, integração e compartilhamento. Destaco,
também, a relação entre as práticas de alimentação e as manifestações e
demonstrações de afeto, seja por familiares e/ou por outras pessoas da
convivência de familiares, amigos e até mesmo de uma comunidade. Tais
demonstrações também se fazem presentes em situações mais amplas como, por
exemplo, nas ocasiões de feiras, de outras celebrações, embora ganhe destaque o
núcleo familiar. Ainda sobre subjetividade e afeto, foi marcante a presença de
figuras femininas nos discursos. Mães e avós ocupam lugar de destaque na
memória dos sujeitos da pesquisa, intermediando a relação deles com a comida e
também a comida como elemento de mediação na relação com mães e avós. Essa
relação com os alimentos, segundo seus depoimentos, é permeada de alegria,
felicidade e prazer.
Saliento que este é um campo vasto para investigação. A pesquisa que
define esta etapa é apenas uma dentre as muitas possibilidades de abordar o
tema. Ela se constitui como uma maneira de interpretar os dados produzidos na
pesquisa de campo revelando, mesmo que parcialmente, aspectos do processo e
das interações que ocorreram durante a pesquisa e culminaram com a escritura
desta dissertação. A experiência de realizar esta pesquisa não termina aqui, ao
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contrário, ela sobrevive e tem continuidade mesmo depois de apresentar um
“produto pronto”. Então, ressalto que o tema não se esgota com minhas palavras
ou com a minha escrita, o tema continua em aberto para distintas abordagens,
novas experiências, outras visões interpretativas e aprofundamento teórico-prático.
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APÊNDICE A: Roteiro das entrevistas
Roteiro para entrevistas individuais
1) Relação entre a trajetória pessoal e a escolha do curso Técnico em Cozinha;
2) Andamento do curso – curiosidades, expectativas, realizações, etc.;
3) Sobre aulas de arte ou outras experiências que possam associar às imagens;
4) Interação com imagens (gerais e de alimentos) no dia-a-dia;
5) Razões para escolha da imagem;
6) Relações/vínculos que estabelece com a imagem;
7) O que a imagem diz para e sobre o entrevistado;
8) Articulação entre imagem, trajetória de vida e escolha profissional.
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APÊNDICE B: Roteiro do Grupo Focal
1) Quando veem a imagem, acontece algo com vocês?
- O que pensam?
- O que sentem?
- O que imaginam?
2) Que diálogos/conversas vocês teriam com esta imagem? (Relação entre a
imagem e a entrevista individual).
- formas de registro, memória e lembranças.
3) Relação entre a imagem e reuniões sociais que envolvem alimentos (festas,
família etc.):
- presença/ausência sugerida pela imagem;
- como entendem afeto, felicidade e prazer nestas práticas alimentares.
5) Relação entre a ideia de fartura e privação, consumo e desperdício, status social
da comida e das práticas de alimentação.
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APÊNDICE C: Termo de consentimento de participação na pesquisa

Universidade Federal de Goiás
Faculdade de Artes Visuais
Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual
Mestranda: Gabriela Silva Domiciano

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO
Eu,________________________________________________________________
_
RG: ______________________ abaixo assinado, concordo em participar da
pesquisa conduzida por Gabriela Silva Domiciano junto aos alunos do Curso
Técnico em Cozinha do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Goiás. Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pela pesquisadora sobre o
estudo, seus objetivos, procedimentos e sobretudo sobre a garantia de privacidade
dos participantes, medidas que serão tomadas para preservar a minha identidade
pessoal na divulgação dos resultados e publicação do trabalho. Igualmente, estou
ciente de que posso desistir da participação a qualquer momento.

Goiânia, ____de ______________ de
2013.

_________________________________________________
Assinatura do participante

