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Capítulo 1: Segurança Alimentar e Nutricional
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SOBRE A AUTORA

Larissa de Farias Alves é graduada em nutrição, possui Especialização em Nutrição Clínica e Personal Diet, e Mestrado em Antropologia

Social. É docente e pesquisadora das áreas de Ética e Formação Pro�ssional do Nutricionista, Nutrição Materno Infantil, Educação

Alimentar e Nutricional, Nutrição e Saúde Pública, Antropologia da Alimentação. Atualmente é coordenadora do curso de Nutrição da

Faculdade União de Goyazes, em Trindade (GO).

A trajetória da ideia de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN)

Historicamente, o conceito de “Segurança Alimentar” foi utilizado inicialmente após a Primeira Guerra
Mundial para se referir a uma estratégia de guerra. Com a devastação da guerra, �cou claro que um país
poderia ter controle sobre o outro apenas dominando o seu fornecimento de alimentos. Assim, passando a
fazer parte das questões de segurança nacional em todo o mundo, os países desenvolverem condições
próprias de suprimentos alimentares para toda população. Estratégias que iniciam o pensamento de que os
países necessitam de soberania alimentar foram criadas, ligada à capacidade de produção de alimentos.

Este pensamento que a segurança alimentar de cada país estava ligada à capacidade de produção do
mesmo se manteve até a década de 70. Porém, perceberam que os estoques de alimentos estavam cada vez
mais escassos e, a partir daí, começaram a promessa da Revolução Verde, que seria o desenvolvimento de
insumos químicos (fertilizantes e agrotóxicos) para garantir uma produção mais e�ciente. Porém, apesar da
produção mundial de alimentos ter se recuperado, estes alimentos não chegaram para todos, persistem até
hoje as consequências da desnutrição e da fome (insegurança alimentar) em grande parte da população
mundial.

A construção do conceito atual de SAN

O conceito de SAN utilizado nas políticas e estratégias atuais se constrói, portanto, das experiências de
insegurança alimentar e nutricional sofridas durantes os séculos pós-guerra. A FAO (Organização das Nações
Unidas para a Agricultura e a Alimentação) estima que, ainda hoje, mais de 820 milhões de pessoas no
mundo passam fome continuamente. Apesar desta ser a manifestação mais cruel de insegurança alimentar,
alguns outros pontos também são considerados de risco.

O primeiro ponto se refere à qualidade higiênico-sanitária dos alimentos que chegam à população. Ou seja,
além de todos os seres humanos terem acesso contínuo a alimentos, estes devem ser isentos a compostos
que podem prejudicar a saúde humana e que tenha boa qualidade nutricional.



Um segundo ponto refere-se aos hábitos e à cultura alimentar. Exige-se que se considere a dimensão do
patrimônio cultural que está intrínseco nas preferências alimentares das comunidades locais e nas suas
práticas de preparo e consumo.

Outro ponto em questão é a sustentabilidade social dos sistemas alimentares. Os sistemas alimentares são
o todo que envolve desde a produção, colheita, estocagem, distribuição, consumo e descarte dos alimentos.
A segurança alimentar depende não apenas da existência de um sistema que garanta alimentos em
quantidade e qualidade adequadas, mas que também não comprometa a mesma capacidade futura de
produção, distribuição e consumo, ou seja, que o sistema consiga se sustentar nas gerações futuras.

Portanto, o conceito atual de segurança alimentar está ligado ao conceito de segurança nutricional,
ambiental e cultural. Esta ideia só pode ser implementada com a participação conjunta entre sociedade e
governo, através de leis que garantam o direito humano à alimentação adequada (DHAA) e com políticas
públicas que coloquem em prática a participação social.

O conceito ampliado de SAN que se desenvolveu a partir de então é composto por vários setores e
organizações, sendo um complexo sistema integralizado às práticas culturais e sustentáveis, como visto na
�gura 1.
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Figura 1. Alimentação adequada.
Fluxograma adaptado de LEÃO & RECINE, 2011.

Como o DHAA e SAN foram consolidados no mundo?



Em 1948, foi publicada a Declaração Universal dos Direitos Humanos que, em seu artigo 25°, coloca a
alimentação como sendo um direito do ser humano, evidenciando a importância da questão alimentar;
sendo um marco histórico que impulsionou a criação de leis e órgãos governamentais posteriormente no
mundo, inclusive no Brasil (ONU, 1948).

Já na década de 70, houve uma crise de escassez de alimentos em todo o mundo. Devido a esse período de
escassez, em 1974, a FAO organizou a I Conferência Mundial de Segurança Alimentar, ampliando a discussão
sobre a necessidade de melhoria na distribuição alimentar, junto ao aprimoramento da produtividade
agrícola, colocando em destaque a Segurança Alimentar (MELO, 2017).

No ano de 1992, foi realizada em Roma a Conferência Internacional de Nutrição, organizada pela FAO e pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), visando fortalecer o direito à alimentação, vinculado ao direito à vida
e à satisfação das necessidades básicas dos indivíduos. Já em 1996, novamente em Roma, a FAO realiza a
Cúpula Mundial da Alimentação, com a presença de 180 representantes de países, na qual foi aprovada a
Declaração de Roma sobre Segurança Alimentar Mundial e o Plano de Ação. Nesta Declaração, de�ne-se o
que poderia ser chamado de primeiro conceito amplo de segurança alimentar: “acesso físico e econômico a
alimentos seguros, nutritivos e su�cientes para satisfazer as suas necessidades dietéticas e preferências
alimentares, a �m de levarem uma vida ativa e sã” (FAO, 1996).

Em 1999, a ONU implementou o conceito de Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) já respaldada
pela Declaração Universal dos Direitos Humanos desde 1948, onde declara que “o direito à alimentação
adequada é indivisivelmente ligado à dignidade inerente à pessoa humana e é indispensável para a
realização de outros direitos humanos Consagrados na Carta de Direitos Humanos” (ONU, 1948). Até que, em
2000, realizou-se a Cúpula do Milênio da ONU, na qual �cou acordado entre os 189 Estados – depois passam
a ser 192 países - presentes uma redução dos índices de pobreza e fome e a redução das iniquidades sociais
no mundo até o ano de 2015. Esta reunião e as discussões sobre os direitos humanos, guerras, degradação
ambiental, má distribuição de renda, epidemias, crime organizado e a fome levaram a criação da
“Declaração do Milênio”, documento que de�ne os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), quando
as Metas de Desenvolvimento do Milênio foram traçadas (VIEIRA e D’ORNELLAS, 2012 in MELO, 2017).
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O re�exo destes direitos no Brasil

No Brasil, a preocupação com a ideia de segurança alimentar estava ligada à preocupação da erradicação da
fome, principalmente após 1930, com a criação do Instituto Nacional de Nutrição, com in�uência do médico
Pedro Escudeiro e com o trabalho importante de Josué de Castro, presidindo e fundando a Sociedade
Brasileira de Nutrição e com o lançamento do livro “Geogra�a da Fome”, lançado em 1946.

O combate à fome e programas de abastecimento de alimentos continuou sendo o principal foco de
políticas ligadas à SAN no país até a década de 90, através de suplementação para combate às carências
nutricionais, incentivo a pequenos produtores, organização e atenção à merenda escolar e atenção ao grupo
materno infantil. Em 1992, surgiu a “Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela Vida”, coordenada
pelo sociólogo Herbert de Sousa, o Betinho, sendo a primeira vez em que a sociedade civil participou
ativamente nos debates sobre fome e pobreza. Em 1993, foi constituído o Conselho Nacional de Segurança



Alimentar (CONSEA) que buscava implementar políticas e programas enfocando a SAN. EM 1994 foi feita a I
Conferência Nacional de Segurança Alimentar, discutindo a criação de uma política nacional de SAN e a
garantia de acesso à alimentação para populações especí�cas. E em 1999, foi criada a Política Nacional
Alimentação e Nutrição - PNAN (MELO, 2017).

Nos anos 2000, como re�exo dos pactos internacionais assinados com os demais países membros da ONU,
especi�camente em 2003, foi criado no Brasil o programa “Fome Zero”, que depois foi integralizado ao
“Programa Bolsa Família” como forma de garantir um dos objetivos do milênio: o extermínio da fome no
país.

Em 2006, foi decretado a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) que possibilita o
fortalecimento e a criação de novas ações da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNAN)
e formula o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), visando garantir o Direito
Humano a Alimentação Adequada (DHAA), o acesso a essa alimentação adequada e a SAN (BRASIL, 2010).

A LOSAN, em seu artigo 3°, de�ne o principal conceito Segurança Alimentar e Nutricional utilizado no Brasil,
assim sendo:

A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao
acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade su�ciente,
sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base
práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e
que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis (BRASIL, 2006).

Apenas em 2010, a Constituição Brasileira sofreu um acréscimo com a Emenda 64 e a alimentação passa a
ser um direito constitucional. No Artigo 6º, garante que

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição (BRASIL, 2010a).

Em resumo, a �gura 2 organiza, por décadas, os objetivos que aproximaram o Brasil da garantia de SAN e
DHAA.



Figura 2. Linha do tempo de SAN e DHAA no Brasil.
Fluxograma adaptado de BRASIL, 2013.
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Ferramentas que auxiliam a SAN no Brasil

As principais ferramentas governamentais para a busca da San no Brasil são:

1. O Ministério Público, a Defensoria Pública e a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara
dos Deputados (CDHM);

2. Objetivos do Milênio ou Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS): pacto �rmado entre todos
os países membros da ONU para atingir alguns objetivos, entre eles, erradicação da fome e da
miséria;

3. Lei 11.346/2006 (LOSAN - Lei Orgânica de Segurança Alimentar e nutricional): traz o conceito de atual
de Segurança Alimentar e Nutricional e cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(SISAN);

4. Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional: conjunto de ações planejadas para garantir a
oferta e o acesso aos alimentos para toda a população, promovendo a nutrição e a saúde;

5. Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN): integra dezenas de ações do
conjunto destes órgãos voltadas para a produção, o fortalecimento da agricultura familiar, o
abastecimento alimentar e a promoção da alimentação saudável e adequada;

6. Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN): integra os esforços do Estado Brasileiro que, por
meio de um conjunto de políticas públicas, propõe respeitar, proteger, promover e prover os direitos
humanos à saúde e à alimentação;

7. Programa Nacional de Alimentação do Escolar (PNAE): é o mais antigo programa do governo brasileiro
na área de alimentação escolar e de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), sendo considerado um
dos maiores e mais abrangentes do mundo no que se refere ao atendimento universal aos escolares e
de garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável;

8. Programa Bolsa Família: uni�cação dos procedimentos de gestão e execução das ações de
transferência de renda do Governo Federal, especialmente as do Programa Nacional de Renda Mínima
vinculado à Educação - Bolsa Escola, do Programa Nacional de Acesso à Alimentação - PNAA, do



Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à Saúde - Bolsa Alimentação, do Programa Auxílio-Gás
e do Cadastramento Único do Governo Federal.

Ferramentas de auxílio e controle da sociedade civil em busca da SAN no Brasil:

1. Controle da exigibilidade dos direitos através dos Conselhos de Políticas Públicas e Direitos Humanos,
Conselho de Merenda Escolar e Conselhos de Saúde;

2. Organizações e redes de sociedade civil como, por exemplo, o Fórum Brasileiro de Soberania e
Segurança Alimentar e Nutricional (FBSSAN);

3. Conhecer e se apoderar dos conceitos e princípios dos direitos humanos, com especial ênfase no
DHAA;

4. Conhecer e fazer com que as comunidades, entidades locais e movimentos sociais conheçam as leis e
documentos que podem contribuir com a realização progressiva do DHAA;

5. Realizar denúncias de violação do DHAA;
6. Utilizar os instrumentos de educação alimentar e nutricional do ministério da saúde como

replicadores de informação, como por exemplo o “Guia Alimentar para a População Brasileira” e o
“Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos”.
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Capítulo 2: Introdução ao conceito de Direito Humano à Alimentação
Adequada

06

SOBRE A AUTORA
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Para começarmos esta discussão, é essencial entendermos o que signi�ca direitos humanos. Segundo
Dallari (1996), os direitos humanos são

uma forma sintética de nos referirmos a direitos fundamentais da pessoa humana,
aqueles que são essenciais à pessoa humana e que precisa ser respeitada como
pessoa. São aqueles necessários para a satisfação das necessidades humanas
fundamentais. Respirar é uma necessidade básica, portanto a pessoa tem direito a
um ar puro e não ar poluído que pode ser o caminho da morte.

Desta forma, podemos compreender que comer é essencial ao ser humano e, assim, um direito humano.
Aqui, iremos conhecer um pouco do percurso da conquista deste direito em organismos internacionais,
especialmente ligados aos movimentos sociais.

O direito humano à alimentação e nutrição adequada (DHANA) está previsto em diversos documentos
internacionais. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), este direito é registrado no Artigo 25.

Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua
família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados
médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de
desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios
de subsistência em circunstâncias fora de seu controle (grifo nosso).



O direito à alimentação também está previsto no artigo 12 do Protocolo Adicional à Convenção Americana
em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (“Protocolo de San Salvador”).

Já a expressão “direito humano à alimentação adequada” (DHAA) aparece pela primeira vez no Pacto
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Pidesc), que entra em vigor em 3 de janeiro de
1976. A inclusão da nutrição ao conceito de Dhana evidencia que a alimentação deve promover saúde
adequada num cenário em que a má alimentação é causa de grandes desa�os, desde a desnutrição (crônica
e aguda), passando pela de�ciência de nutrientes, até o excesso de peso (sobrepeso e obesidade) e as
doenças crônicas.

Em 2002, o Conselho da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) instituiu
um grupo de trabalho intergovernamental para elaborar um conjunto de diretrizes voluntárias sobre a
realização progressiva do direito à alimentação no contexto da segurança alimentar e nutricional. As
diretrizes foram aprovadas em novembro de 2004 pelos 151 países que compõem o Conselho da FAO. A partir
daí, o direito humano à alimentação adequada foi substancialmente discutido entre governos e em detalhes
no âmbito de um órgão da FAO. Nesta ocasião, os Estados chegaram a um acordo sobre o signi�cado do
direito humano à alimentação adequada.

Segundo estas diretrizes, só há segurança alimentar quando todos têm, a qualquer momento, acesso
econômico e físico universal a uma quantidade bastante de alimentos livres de substâncias nocivas e
nutritivos para suprir todas suas necessidades alimentares e aceitáveis no contexto de uma determinada
cultura, com o intuito de ter uma vida saudável. Os Estados devem cumprir com uma realização progressiva
suas obrigações em relação a este direito humano, em virtude do direito internacional. (FAO, 2015).

Segundo o Comentário Geral 12 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas de
1999, a de�nição para direito humano à alimentação adequada seria
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O direito à alimentação adequada se realiza quando todo homem, mulher e criança,
sozinho ou em comunidade com outros, tem acesso físico e econômico,
ininterruptamente, a uma alimentação adequada ou aos meios necessários para sua
obtenção.

O Comitê aponta os seguintes elementos do DHAA: a disponibilidade e a acessibilidade física e econômica a
alimentos adequados e saudáveis, de forma estável e permanente (ONU, 1999). Mais tarde, o ex-relator
especial das Nações Unidas para o Direito à Alimentação Olivier De Schutter aprofundou e deixou explícita a
sustentabilidade como elemento fundamental para a garantia do direito humano à alimentação e à nutrição
adequadas, que prioriza um sistema de produção e consumo de alimentos que não ameacem e violam
outros direitos como saúde, água e meio ambiente (DE SCHUTTER, 2014). Ao enfatizar métodos
ecologicamente sustentáveis, controle sobre os recursos naturais e sistemas locais pelos povos como
formas de promover uma alimentação diversa, ocupa-se não só em garantir o Dhana, como com uma vida
digna às próximas gerações (SANTARELLI; BURITI, 2019).



Mesmo que este modelo se proponha a produzir mais alimentos, é necessário pensarmos um modelo
sustentável de produção e consumo de alimentos, por sua vez, implica alargar a perspectiva sobre o que
de�ne o modelo predominante, quais elementos políticos, econômicos, culturais, ambientais sustentam o
sistema ou processo alimentar que, ao �nal, de�ne a realização ou não do Dhana – e mais, quais grupos
populacionais são mais atingidos por esse sistema e por quê.

O conceito de soberania alimentar tem relação direta com autonomia e condições de vida de quem os
produz. Liga-se ao direito dos povos de decidir sobre quais alimentos produzir e consumir, e como. Esse
conceito é também relevante no que diz respeito à soberania das nações e sua autossu�ciência com relação
aos alimentos para consumo interno. Remete, ainda, à preservação de sementes crioulas e da
biodiversidade agrícola, além da valorização de cultura e hábitos alimentares de diversas populações (LEÃO,
2013).

O conceito de soberania alimentar construído coletivamente em 2007, durante o Fórum Mundial pela
Soberania Alimentar é:

Soberania alimentar é um direito dos povos a alimentos saudáveis e culturalmente
adequados, produzidos por métodos ecologicamente seguros e sustentáveis, e
abrange o direito dos povos a decidir sobre os próprios sistemas alimentares e
agrícolas. Ela coloca as aspirações e necessidades daqueles e daquelas que
produzem, distribuem e consomem alimentos no coração de políticas e sistemas de
alimentos, em vez das demandas de mercados e corporações. Ela defende os
interesses e a inclusão da próxima geração. A soberania alimentar oferece uma
estratégia para resistir a e desmantelar o atual regime corporativo de comércio e
alimentos, e aponta para sistemas alimentares, agrícolas, pesqueiros e pastorais
determinados por produtores e usuários locais. Ela prioriza as economias e
mercados lo- cais e nacionais e empodera camponeses e a agricultura familiar, a
pesca artesanal, o pastoreio tradicional e a produção, distribuição e consumo de
alimentos baseados na sustentabilidade ambiental, social e econômica. A soberania
alimentar promove o comércio transparente que garante rendas justas para todas as
pessoas, assim como os direitos de consumidores de controlar sua alimentação e
nutrição. Ela assegura que os direitos ao uso e manejo da terra, territórios, águas,
sementes, animais de criação e da biodiversidade estejam nas mãos daqueles e
daquelas de nós que produzem alimentos. A soberania alimentar implica em novas
relações sociais livres da opressão e da desigualdade entre mulheres e homens,
povos, grupos sociais, classes sociais e econômicas e gerações.
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Ao colocar as pessoas que produzem e consomem os alimentos no centro das decisões sobre o sistema
alimentar, a soberania alimentar demarca que o poder deve ser do povo para que este sistema alimente



vida, saúde, cultura e formas de viver e se alimentar compatíveis com a realização do Dhana e com vida a
digna no planeta Terra (SANTARELLI; BURITI, 2019).
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Capítulo 3: Antropologia, Alimentação e Saúde
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Antropologia

Antes de começarmos o nosso módulo, vamos relembrar de maneira breve o que é Antropologia e qual a
sua importância para pensar alimentação.

A Antropologia vai se focar no estudo de grupos humanos, como cultura, sociedade, movimentos sociais,
entre outros. Para isso, esta ciência se foca em alguns fenômenos e instituições presentes em todos e
qualquer tipo de agrupamento de seres humanos, como: alimentação, religiosidade, organização social,
família, governo, crenças, rituais, vestimentas, linguagens, entre outros.

Além disso, os antropólogos também estudam o contato entre esses diferentes grupos ou culturas, contatos
esses que se davam e se dão através da dominação (colonização), turismo, missões, diásporas, movimentos
de refugiados, migração e imigração e, também, através dos novos meios de comunicação, com a ascensão
da globalização e, com isso, a redução das noções espaço-temporais entre culturas e povos diferentes.

Muitas dessas questões serão discutidas no decorrer deste módulo, demonstrando a potência da
alimentação para pensarmos a cultura e as relações humanas.

Alimentação e Cultura

Observe a imagem a seguir:



Figura 4. Prato Feito. Fotogra�a de Lucia H. Clark, Agosto de 2012.

Olhando para essa imagem, o que lhe vem à mente? Esta imagem, de alguma forma, lhe conta uma história,
lhe é familiar? Você reconhece os elementos colocados dentro do prato? Você consegue deduzir o nome ou
a origem do prato retratado?

Se você sentiu fome ou reconheceu o alimento do prato em questão, provavelmente você é brasileiro (a) ou
gosta do que chamamos de “comida brasileira”. Mas o que isso signi�ca?

Esta foto retrata o famoso PF (Prato Feito), muito conhecido nas cidades do Brasil. Esse prato traz elementos
básicos do que, culturalmente, estamos adaptados a comer, como o arroz e feijão, os elementos básicos da
alimentação brasileira, pelo menos em sua grande maioria.

E, o que parece tão familiar para nós, como um PF, soa tão familiar para peruanos, argentinos, canadenses
ou russos? Será que comida é tudo igual? Será que os gostos e o que comemos são escolhas inteiramente
nossas?

Essas e outras questões serão tratadas nos próximos tópicos.

Alimentação e Cultura



Figura 5. Pizza.
Fotogra�a de Brett Jordan. Disponível em: https://www.pexels.com/pt-br/foto/alimento-almoco-borda-
calabresa-825661/

Segundo o antropólogo Mintz (2001), poucos elementos da vida humana geram mais debates e curiosidade
do que a alimentação. Se de um lado, a comida é elemento de fascínio e desejo, por outro, muitas vezes é
elemento de estranheza e distanciamento.

Partindo disso, você já pensou sobre a sua alimentação? Sobre o que você deve ou não deve comer? Sobre o
que você gosta e/ou não gosta? Já pensou com quem e quando você come? Já re�etiu sobre o que é comida?

Para responder tais questões, este módulo visa discutir como a alimentação é dotada de signi�cado pelos
seres humanos, ou seja, dotamos nossos hábitos alimentares de sentido cultural, simbólico e afetivo,
criando uma relação com o alimento para além de suas funções nutricionais. Pensando nisso, não estamos
negando a importância nutricional do alimento, mas pensando em seus símbolos culturais e de identidade.

Alimentação é tão simples quanto parece?
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Embora todos os seres humanos necessitem de alimentação, isso não signi�ca que ela é a mesma para
todos, ou seja, cada grupo, família, cultura, religião, etc. cria regras e sentidos para a alimentação.

https://www.pexels.com/pt-br/foto/alimento-almoco-borda-calabresa-825661/


Além disso, o comer também varia de acordo com o tempo histórico e as mudanças sociais que
presenciamos. Por exemplo, atualmente, não nos alimentamos da mesma forma que nossos avós, e isso tem
diversos motivos, como por exemplo: o acesso à comida, o tempo de preparo, a ideia de saudável, entre
outros. Então, a experiência alimentar que temos hoje se diferencia de alguma maneira das experiências de
outros tempos.

Levando em conta um dos exemplos citados acima, como o acesso à comida, podemos perceber o quanto a
globalização e os meios de comunicação in�uenciaram as nossas formas de ver e reconhecer o alimento.
Por um lado, essa globalização permitiu que conhecêssemos alimentos que outrora nem sabíamos que
existiam; tais elementos foram introduzidos no nosso círculo alimentar ao ponto de “naturalizarmos” a
presença deles, como a comida japonesa, por exemplo.

Como efeito da globalização temos também os aplicativos de entrega e os programas de TV nos permitiram
“chegar mais perto” da cultura do outro através do alimento e ter acesso a alimentos de classes sociais
muito distintas.

Fora isso, a popularização de grandes redes de fast-foods criou um acesso a alimentos ultraprocessados
cada vez mais baratos – essa realidade ainda não é totalizante no Brasil – que proporcionou novas
perspectivas de alimento.

Todo esse processo, por um lado pareceu permitir o acesso mais democrático ao alimento, por outro,
distanciou muitos consumidores do alimento in natura, seja pelo crescimento exacerbado das cidades, pela
diminuição de quintais, pela falta de tempo em lidar com a terra e com o seu preparo integral.

A nutrição e a antropologia

Embora a nutrição seja uma ciência médica, não podemos esquecer que os pro�ssionais desta área
trabalham com seres humanos e questões profundamente afetivas. Atualmente, fala-se muito de distúrbios
alimentares e a relação que muitas pessoas desenvolvem com a comida, o que re�ete no peso, nas relações
sociais e, principalmente, na saúde mental do indivíduo.

No entanto, não é possível pensar a nutrição sem adentrarmos nas questões culturais que in�uenciam os
hábitos alimentares e nas formas de enxergar o próprio corpo. Nesse sentido, por mais que o alimento
possa ser observado de maneira objetiva pelo nutricionista, não é esse o olhar que prevalece sobre a
maioria dos comensais.

Segundo alguns autores, como Garcia (2005), fora situações controladas (dietas “zero”, parenterais, enterais,
etc.) qualquer prescrição alimentar será reinterpretada e reintegrada nas práticas alimentares inseridas em
uma determinada cultura e, portanto, será ressigni�cada para partilhar de um sistema de valores e
organização alimentar.

Do mesmo modo, quando se tenta impor a adoção de um outro modelo de dieta (diferente do que se
entende pelo patrimônio cultural do sujeito) ou mesmo recomendações pontuais de inclusão e exclusão de
alimentos, negligencia-se a cultura alimentar receptora por não se levar em conta o impacto e a forma que
essas mudanças serão absorvidas por essa estrutura culinária.



Isso signi�ca que, embora a nutrição seja uma ciência médica bastante e�caz, ela está à mercê das escolhas
culturais e individuais dos sujeitos, ou seja, a agência dos comensais.
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Alimentação e a identidade

Para Mintz (2001), além dos símbolos que abrangem a alimentação como uma construção cultural, a comida
é um dos poucos aspectos culturais em que o indivíduo tem uma margem de escolha e de liberdade,
criando uma certa identidade.

Segundo Roberto DaMatta,

Comida não é apenas uma substância alimentar, mas é também um modo, um estilo
e um jeito de alimentar-se. E o jeito de comer de�ne não só aquilo que é ingerido,
como também aquele que o ingere (DAMATTA, 1987, p. 56).

Nesse sentido, a alimentação cria identidade, cria um sujeito e, consequentemente, cria sociabilidade. Se
levarmos em conta esses aspectos, é possível compreendermos melhor as redes de relações que os
alimentos são capazes de estabelecer.

Seja através da rea�rmação de laços e acordos como os almoços em família, reuniões de trabalho, ou,
ainda, criando grupos de interesses a�ns, como comunidades vegetarianas/veganas, movimentos como o
Slow Food, ou, até mesmo, grupos “Pró-Ana” (pessoas que simpatizam com distúrbios alimentares como a
anorexia), entre outros.

Tais formas de sociabilidade têm como ponto focal a comida, seja pelas escolhas em relação a ela, seja
pelos modos de preparo ou pela sua repulsa. Assim, percebemos que, no que diz respeito à alimentação, a
identidade está sempre marcada.

Isso demonstra que, em muitas situações, o alimento não tem o sentido estrito de “matar a fome” ou “nutrir
o corpo”, mas nutrir laços, relações e trazer uma certa proximidade.

Antropologia, comida e afeto



Figura 6. Café à mesa.
Fotogra�a de Iamngakan eka. Disponível em: https://www.pexels.com/pt-br/foto/pao-comida-alimento-
refeicao-3575143/

https://www.pexels.com/pt-br/foto/pao-comida-alimento-refeicao-3575143/


Como vimos no tópico anterior, a comida é utilizada para estabelecer relações, seja através de interesses
a�ns ou da criação de proximidades, como as reuniões de família.

É comum que, em encontros, sejam eles amorosos, familiares ou de negócios, a comida esteja colocada
como um intermédio das relações. É comum chamarmos alguém para jantar ou para um café, não tendo
como objetivo principal a refeição em si, mas a relação que será estabelecida ali.

Logo, como discutimos nos tópicos anteriores, a relação funcional do comensal em relação à comida é
deixada em segundo plano, já que a escolha do indivíduo e o que aquela refeição representa acaba
tomando um espaço maior do que a própria função essencial do alimento.

Logo, podemos pensar que a comida tem um certo “poder” de criar laços e afetos, e exercer forte in�uência
sobre a nossa memória e nossas escolhas alimentares. Essa in�uência está envolvida no que chamamos de
“comida afetiva”, ou “Comfort Food”, alimentos que exercem poder simbólico e afetivo capazes de criar
vínculos e lembranças aos comensais, como a “comida de vó”, “comida de mãe”, alimentos que oferecem um
certo “aconchego”.

Aqui, percebemos mais uma vez, que o alimento, quando culturalmente pensado, perde, em muito, sua
potência nutricional dentro das relações sociais, dando margem para outros sentidos.

Antropologia, alimentação e saúde

Figura 7.
Fotogra�a de Burst. Disponível em: https://www.pexels.com/pt-br/foto/alimento-bacia-bebida-bowl-373941/

https://www.pexels.com/pt-br/foto/alimento-bacia-bebida-bowl-373941/


Mas se, aparentemente, tudo na alimentação é social, não existe na Antropologia uma relação estabelecida
entre alimentação e saúde? Existe!

Na antropologia é comum pensarmos através de sistemas e saberes médicos, ou seja, as noções e
conhecimentos de cura, saúde, doença e tratamento estão presentes em todas as culturas, mas não são
universais, ou seja, os conhecimentos médico-cientí�cos não são os únicos a serem considerados, pois, se
pensarmos nas nossas próprias crenças e conhecimentos, eles estão tomados por saberes ancestrais,
familiares, populares que, muitas vezes não dizem respeito diretamente aos saberes médicos estabelecidos.
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No contexto alimentar não é diferente, somos constantemente bombardeados por informações relacionadas
à saúde e à alimentação, seja através dos meios de comunicação, dos saberes dos nossos familiares e pelos
próprios nutricionistas.

Então, o que estabelece um comer saudável? Não existe uma resposta certeira para essa questão, já que
para alguns, a privação de determinados alimentos e/ou ingredientes, como o trigo, o leite e o açúcar é a
receita para a saúde alimentar. Para outros, estabelecer uma relação �exível para com os alimentos é o que
indica saúde.

Nesse sentido, a nutrição e a antropologia são fortes aliadas para pensar as representações de saúde, sejam
elas biomédicas ou ligadas – por falta de uma expressão melhor – ao senso comum.

O cruzamento entre tais saberes é fundamental para compreender como se comportam os comensais
quando o assunto é a alimentação e à saúde.

Além disso, questões como o acesso e a escolha por determinados tipos de alimentos pode ser esclarecida
através de estudos etnográ�cos, levando em conta questões sociais, educacionais, de gênero e faixa etária.

Nesse movimento, a nutrição e a antropologia são fortes aliadas para pensar em estratégias de manutenção
e estabelecimentos de hábitos saudáveis, ultrapassando o muro estabelecido entre os saberes técnico-
cientí�cos e a população como um todo.

No artigo “Comida como cultura e autocuidado: consumo alimentar e noções de comer saudável entre
mulheres frequentadoras das feiras de Goiânia, Goiás (BR) ” (NAZARETH; COLLAÇO; BARBOSA, 2018), os
autores discutem como o meio cultural é capaz de criar novas interpretações sobre os usos das noções de
saúde e autocuidado pelos comensais em feiras urbanas. Manipulando algumas categorias como saúde,
alimentação e higiene segundo as situações em que se inserem e segundo seus próprios interesses.

Isso signi�ca que, embora a nutrição busque discussões biomédicas vinculadas à saúde, esses
conhecimentos são constantemente manipulados pelos comensais, cabendo ao nutricionista a
compreensão de que, em um meio não controlado, a cultura, por vezes, exerce mais poder do que os
próprios conhecimentos cientí�cos, balizando escolhas e comportamentos.
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O tema deste capítulo requer que falemos sobre produção e consumo de alimentos e formas tradicionais de
uso comum dos recursos naturais. Nele veremos, com base na antropologia da alimentação e alguns
conceitos por ela utilizados, o que são sistemas agroalimentares tradicionais. Falaremos das formas de
produção de alimentos popularizadas pela tradição e analisaremos as mudanças que eles têm vivenciado.

Comer é tão trivial que não percebemos quão rico é este ato e que há tanta coisa por trás dele. Para que ele
aconteça, várias pessoas, saberes e tecnologias foram necessários. Quem cultiva? Como cultiva? Que
relações sociais se dão na produção de alimentos?

Tampouco costumamos re�etir sobre como nos alimentamos. Questões sobre nosso comportamento como
consumidores de alimentos não são tão usuais no nosso cotidiano. No entanto, veremos como temos um
papel importante dentro dos sistemas agroalimentares.

Sistemas agroalimentares

Ao longo da sua existência, a humanidade, para suprir suas necessidades alimentares, de medicamentos, de
moradia e energéticas, produziu padrões de produção e consumo, assim como de convivência humana e
com os demais seres vivos 1

Esta trajetória começa com o surgimento da agricultura, que produziu impactos de uma revolução social e
cultural sobre a humanidade, pois, segundo Juliana Santilli (2009), ela contribuiu para um aumento de dez
vezes da população humana (que passou de 5 para 50 milhões de pessoas no período de dez mil a cinco
anos atrás), já que permitia alimentar um número maior de pessoas do que a caça e a coleta.

A agricultura evoluiu ao longo de séculos e passou por transformações sucessivas, associadas a mudanças
ambientais, sociais, econômicas e culturais, que afetaram as sociedades humanas em tempos e lugares
distintos, con�gurando diversos sistemas agroalimentares.



Diferentes formas de convivência com a natureza, de manejo da terra, de cultivo e obtenção dos recursos
naturais moldam sistemas agroalimentares tradicionais ao redor do mundo desenvolvidos por atores
diversos: agricultores familiares, extrativistas, ribeirinhos etc.

São formas desenvolvidas pela espécie humana para obtenção de seus alimentos, mas que dizem respeito
não só a comida. Comer é um ato social condicionado culturalmente que envolve hábitos, costumes e
referências simbólicas. Enquanto o alimento é universal, pois todos os seres vivos usam seus sentidos para
alimentar-se, os processos de busca, seleção, preparo, consumo e descarte realizados pelo homem
transformando o alimento em comida, todas estas ações são desenvolvidas seguindo especi�cidades
culturais. Neste sentido a comida é entendida como prática de alimentação, dado que envolve
particularidades, escolhas, vivências de sistemas alimentares diversos as quais são atribuídos múltiplos
signi�cados, dependendo do grupo ou sociedade que a pratique. (FISCHLER, 1995)

Anthony Giddens (2003) diz que tradição e costume foram a essência da vida da maioria das pessoas
durante a maior parte da história humana. No entanto, ele argumenta que nenhuma sociedade é
inteiramente tradicional, e, a�rma contundentemente, “todas as tradições são inventadas”. Para este autor,
tradições e costumes, embora sejam associados a um passado longínquo ou difícil de precisar origem, são
sempre inventados.
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Sistemas agroalimentares tradicionais são, pois, formas antigas de manejo da terra e convivência com os
recursos naturais que são a base de formas produtivas e de organização vividas por muitas pessoas no
mundo todo, no campo e nas cidades. 2

Eles envolvem padrões de convivência humana e modelos de produção e consumo que têm sido fortemente
abalados pelo movimento de globalização da economia.

Produção e consumo de alimentos na atualidade

Hoje há uma tendência a homogeneização das práticas produtivas e uma extrema arti�cialização dos
ecossistemas agrícolas, con�gurando também um empobrecimento dos padrões alimentares e perda da
agrobiodiversidade, processos geridos por uma macroengrenagem político-econômica, como salientam
Triches e Schneider (2015):

Não há como negar que com o advento do capitalismo e da transformação dos
alimentos em mercadorias, o ato corriqueiro e vital de alimentar-se se converteu em
uma questão política e econômica nem sempre ética e equitativa (TRICHES;
SCHNEIDER, 2015, p. 58).

Segundo Paula Almeida (2004), “estima-se que ao longo do século XX cerca de três quartos da diversidade
genética dos cultivos agrícolas foram extinto. De 6.300 raças animais, 1.350 estão sob risco de extinção ou
quase extintas”. A modernização da agricultura, as mudanças nos padrões de alimentação e o crescimento



da população são apontados pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO)
como as causas desta conjuntura.

Vandana Shiva (2013) destaca que há duas causas principais para a destruição em larga escala da
biodiversidade, a construção de grandes projetos como represas e rodovias, �nanciados com capital
internacional e a tendência tecnológica e econômica de substituição dos policultivos pela monocultura.

Tanto a diversidade de modos de produção de alimentos, em especial aqueles desenvolvidos por
populações tradicionais, estão sendo atingidos por esta grande engrenagem, quanto os hábitos alimentares
da grande maioria da população mundial.

Além da perda da diversidade, que sempre foi uma característica dos diversos modelos agrícolas existentes
no mundo desde as origens da agricultura, esta hegemonia do sistema agroalimentar global tem produzido
o distanciamento entre quem produz e quem consome com drásticas consequências para ambos. Nossa
alimentação é cada vez mais pobre, no entanto, poucas pessoas se dão conta das conexões entre os
modelos agrícolas hegemônicos e o padrão alimentar que nos é imposto e de suas consequências
socioambientais:

Marginalização socioeconômica dos agricultores tradicionais e familiares;
Concentração de terras;
Di�culdade de acesso das populações mais carentes aos alimentos;
Problemas ambientais diversos, como a contaminação das águas, erosão dos solos, deserti�cação,
devastação das �orestas etc.;
Perda da segurança alimentar, com empobrecimento das dietas alimentares;
Aumento do sobrepeso e da obesidade, como consequência do consumo de alimentos baratos e de
alto valor calórico;
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Cultura, Alimentação e biodiversidade

Se por um lado a globalização provocou uma homogeneização dos alimentos em função da prevalência de
modelos de produção e consumo baseados em valores como produtividade e e�ciência, por outro, este
mesmo movimento de expansão de padrões cria condições para o surgimento de arranjos que reorganizam
elementos da tradição num diálogo com uma nova ordem e demanda.

Muitos autores têm destacado a relação entre a globalização e a homogeneização de alimentos com a
valorização de alimentos tradicionais e locais, mostrando como estes dois movimentos podem estar
mesclados. Podemos entender isto ao vermos em vários lugares do país um crescimento de
empreendimentos de revalorização do “local”: restaurantes de comidas típicas, produtos artesanais
transformados em souvenirs, modos de fazer tradicionais sendo tema de cursos em festivais de
gastronomia etc.

Os prejuízos socioambientais da industrialização e massi�cação do consumo listados acima têm também
servido como motivação para o surgimento de muitos movimentos que propõe alternativas aos modelos de



produção e consumo vigentes, como os relacionados ao bem-estar animal, ao comércio justo (fair trade),
movimento Slow Food, circuitos curtos de comercialização, entre outros.

Diversas experiências bem-sucedidas de manejo e conservação da biodiversidade desenvolvidas por
populações tradicionais mostram como as graves questões da fome, da pobreza e da desnutrição podem ser
solucionadas com recursos simples. Conhecer estas experiências, resgatá-las e valorizá-las tem sido o papel
de muitas organizações a de algumas instituições e governos.

Do mesmo modo, o consumo tem sido visto como um elemento que pode extrapolar a massi�cação para ser
vetor na transformação de práticas e políticas, onde as pessoas começam a perceber que, modi�cando-o,
podem provocar mudanças tanto individuais como estruturais. O aumento das redes de consumidores tem
ilustrado isto.

Por serem expoentes da preservação da biodiversidade, os sistemas agroalimentares tradicionais
apresentam-se como contraponto importante nesta virada, mas também porque carregam consigo formas
de sociabilidade que representam valores que rebatem a lógica do sistema capitalista vigente.

Ao tratar de Sistemas Agroalimentares Tradicionais, destacamos a dimensão cultural e social da
biodiversidade, pois estes sistemas representam o trabalho e o conhecimento de grupos sociais sobre a
diversidade natural. A perda da biodiversidade dos sistemas agroalimentares, portanto, ultrapassa a
conservação dos recursos �togenéticos. Ela “deve ser tratada em termos de uma re�exão sobre o futuro de
um patrimônio cujo suporte é biológico, mas cuja existência é resultado de uma construção humana”
(EMPERAIRE, 2005).

Mostraremos nos vídeos de apoio experiências que revelam um rico e vasto patrimônio de conhecimentos e
produtos tão presentes no nosso cotidiano alimentar, variedades agrícolas, receitas, preparos, modos de
fazer arraigados na nossa cultura.

Veremos como estes sistemas têm vivido transformações, as di�culdades que enfrentam para sobreviver na
modernidade e como eles se recompõem preservando não só a diversidade agrícola, mas uma riqueza de
saberes e sabores que são fortes referências culturais para nossa sociedade.

Estas experiências revelam arranjos produtivos únicos e mostram a criatividade e resiliência de grupos
sociais na preservação de Sistemas Agroalimentares Tradicionais.
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Acima de tudo precisamos destacar a importância destes sistemas para segurança alimentar e nutricional
tanto para as comunidades que deles fazem parte como para a sociedade brasileira como um todo, dado
que cerca de 70% dos alimentos que consumimos são produzidos por agricultores familiares e extrativistas
em sistemas agro�orestais. Eles são responsáveis por 82,8% mandioca, 59% suínos, 58,9% feijão, 55,4% leite,
47,9% aves, 43,1% milho, 41,3% arroz que chegam na mesa da população brasileira.

As experiências mostradas retratam também o sério trabalho desenvolvido por organizações da sociedade
civil em apoio às comunidades tradicionais e em defesa do meio ambiente. Estas instituições entendem que
os conhecimentos, inovações, práticas de manejo e técnicas agrícolas desenvolvidos por estas comunidades



são um componente-chave da agrobiodiversidade, e foram responsáveis pela enorme diversidade de
plantas cultivadas e dos agroecossistemas por elas desenvolvidos.

É esta diversidade que permite que as espécies, variedades e agroecossistemas se adaptem às mudanças
ambientais, sendo, neste sentido, elementos importantes para defesa da vida, em especial se
considerarmos os problemas ambientais que temos observado no mundo inteiro em decorrência dos
padrões de produção e consumo adotados por grande parte da população mundo afora.

A série Cerratinga listada no nosso material de apoio retrata a produção comunitária a partir de produtos
da Sociobiodiversidade. Desde a coleta ao processamento, extrativistas contam sua relação com os frutos e
com o bioma onde vivem.

A série Começo de Prosa traz depoimentos de agricultores e agricultoras familiares, povos e comunidades
tradicionais e parceiros contando suas experiências, vivências e histórias.

Vocês também encontrarão no nosso material receitas que podem ser desenvolvidas com produtos da
biodiversidade cultivada por comunidades tradicionais.

Esperamos com este material ajudá-los a compreender a importância dos Sistemas Agroalimentares
Tradicionais e a encontrar formas de apoiá-los.
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Capítulo 5: Pirenópolis e Goiás: Cultura e Tradição
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Introdução

Olá, caro estudante! Nessas aulas do curso de Sistemas agro�orestais tradicionais iremos conhecer um
pouco da história e tradição da cultura goiana através de duas cidades consideradas símbolo, Pirenópolis e
Goiás. As duas são cidades históricas que surgiram no ciclo do ouro goiano, e carregam em si muito da
cultura do Estado goiano. A seguir teremos uma breve apresentação das duas. O material complementar
inclui vídeos disponíveis no youtube.

Cidade de Goiás: Breve História



Fundado em 1726, o Arraial de Sant’Anna foi mais um aglomerado minerador colonizado por bandeirantes
paulistas durante o início do século XVIII, que depois seria chamado Vila Boa e, mais tarde, cidade de Goiás,
sendo durante 200 anos a capital do território. O povoamento determinado pela mineração do ouro era
muito irregular e instável, sem planejamento ou ordem. Onde aparecia o meal precioso, surgia um povoado,
mas quando ele se esgotava, os mineradores mudavam-se e o mesmo se extinguia. Goiás foi o segundo
produtor de ouro do Brasil, inferior a Minas Gerais e superior ao Mato Grosso, mas pode-se perceber que a
época do ouro não foi tão rica nem tão grande como se pensava.



Após o �m do curto período de mineração, iniciou-se um processo de ruralização da sociedade e extinção
de arraiais e vilas. Inicialmente Bartolomeu Bueno foi o responsável pela administração local das minas,
mas houve a decisão da corte portuguesa em tornar Goiás independente de São Paulo, elevando-o à
categoria de Capitania. Em 1749 chegou a Vila Boa o primeiro Governador e Capitão General, D. Marcos de
Noronha, o Conde dos Arcos. O território goiano passou então a ser denominado Capitania de Goiás, título
que conservou até se tornar província. Como em todo o país, o processo de independência em Goiás se deu
gradativamente. O primeiro presidente de Goiás, nomeado por D. Pedro, foi Dr. Caetano Maria Lopes Gama,
que assumiu o cargo em 14 de setembro de 1824. A política até o �nal do século XIX foi dirigida por
presidentes impostos pelo poder central.

A Cidade de Goiás está localizada em um terreno acidentado às margens do Rio Vermelho. De traçado
inteiramente irregular, teve formação espontânea sem nenhuma norma ou orientação na organização
espacial. Suas ruas são estreitas e tortuosas, suas praças são como um alargamento das vias, criando largos
assim como o modelo medieval cristão das cidades portuguesas. As casas são construídas em alvenaria, de
taipa, adobe ou tijolo rebocado e caiado de branco, tendo portas e janelas em madeira pintada com cores
fortes semelhantes à arquitetura popular portuguesa encontrada no interior de Portugal. Patrimônio
Histórico da Humanidade, a Cidade de Goiás está localizada ao pé da Serra Dourada, cercada de belos
morros verdes e cortada por rios. Com vegetação bastante variada, é dividida em regiões de �oresta,
cerrados e campos.
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Goiás conserva mais de 90% de sua arquitetura barroco-colonial original, graça ao tombamento, desde os
anos 50, desse patrimônio arquitetônico do século XVIII. A Cidade de Goiás é um magní�co mostruário do
Brasil oitocentista. E além disso, situa-se dentro de um cenário topográ�co, singularmente bonito, dentro de
um vale envolvido pelos morros verdes e ao sopé da lendária Serra Dourada. Goiás chamou-se
originalmente Vila Boa. Os turistas encontram riquíssima arte sacra nas seculares igrejas e nos museus. O
município tornou-se um centro turístico e permite praticamente uma viagem no tempo do Brasil colonial.
Em 2001, o Centro Histórico de Goiás foi declarado Patrimônio Mundial.

Na cidade, todos os anos ocorria o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental que tem a
participação de países da África, Europa, América e Ásia. O Festival Internacional de Cinema e Vídeo
Ambiental (FICA) foi um festival realizado anualmente na Cidade de Goiás de 1999 a 2018. Até sua última
edição, era o maior festival cinematográ�co sobre o meio ambiente. Em 2019, devido à falta de recursos e ao
não-pagamento das despesas da edição de 2018, o Governo Estadual optou por não realizar o festival,
pondo �m aos seus 20 anos de história. Frente a essa decisão, a comunidade vilaboense mobilizou-se e
inaugurou de forma independente o Festival Goyaz, mantendo a mesma premissa do antigo FICA.

Uma das manifestações religiosas mais belas que acontecem na Cidade de Goiás anualmente é a Procissão
do Fogaréu, que começa à meia-noite da quarta-feira da Semana Santa. Neste dia, as encenações sobre a
Paixão de Cristo movimentam a localidade, que acompanha tudo com devoção e certa curiosidade. A
celebração, que dá continuidade a uma tradição de pouco mais de 200 anos, consiste em encenar as
principais passagens bíblicas que antecedem à cruci�cação de Jesus pelas ruas de Goiás, da qual a
Procissão do Fogaréu faz parte. Nela, os farricocos, homens encapuzados com vestes coloridas, carregam
tochas acesas entre as ruas escuras, representando o caminho dos romanos até o momento da prisão de
Cristo. Na quinta e na sexta-feira, são representados o Lava-Pés e a Paixão de Cristo, respectivamente.



A Cidade de Goiás tem em sua história e formação uma relação muito ligada as culturas africanas e
indígenas. Essa relação �ca ainda hoje explícita em diversas manifestações culturais por toda a cidade. Um
exemplo são duas escolas "Espaço Cultural Vila Esperança" e "Quilombinho". Além desses exemplos, temos
também o Grupo de Capoeira Angola Meninos de Angola.

A Cidade de Pirenópolis, uma Breve História

Pirenópolis é um município histórico, sendo um dos primeiros do estado de Goiás. Foi fundado com o nome
de Minas de Nossa Senhora do Rosário Meia Ponte pelo minerador português Manoel Rodrigues Tomar
(alguns historiadores denominaram-no como Manoel Rodrigues Tomás). As minas da região foram
descobertas pelo bandeirante Amaro Leite, porém foram entregues aos portugueses por Urbano do Couto
Menezes, companheiro de Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera Filho, na primeira metade do século
XVIII. Segundo a tradição local, o arraial foi fundado em 7 de outubro de 1727, porém não há documentos
comprobatórios e muitos historiadores e cronistas antigos a�rmam ser a fundação em 1731.
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Foi importante centro urbano do século XVIII e XIX, com mineração de ouro, comércio e agricultura, em
especial a produção de algodão para exportação no século XIX. Ainda no século XIX, com o nome de cidade
de Meia Ponte, destacou-se como o berço da música goiana, e como berço da imprensa em Goiás, já que ali
nasceu o primeiro jornal do Centro Oeste, denominado Matutina Meiapontense.

Em 1890, a cidade teve seu nome mudado para Pirenópolis (isso pela semelhança com as montanhas dos
Pirineus na Espanha). A cidade �cou sem reconhecimento durante grande parte do século XX e houve uma
“redescoberta” pelo turismo na década de 1970, com a construção da nova capital do país, Brasília. Hoje, o
turismo a deixa famosa assim como a produção do quartzito, a Pedra de Pirenópolis.

Cozinha brasileira e cozinha goiana

A cozinha brasileira nasceu com grandes misturas e integrou, neste turbilhão contínuo, não somente
ingredientes e técnicas portuguesas e indígenas, mas também africanos e asiáticos. Sendo assim,
desenvolveu-se muito cedo como uma das culinárias mais diversas. Se a culinária brasileira tem um
tempero grande e diverso, isto decorre da associação dos elementos territoriais e a disponibilidade de
certos produtos.

Como se sabe, em cada cozinha regional, há um modo próprio de preparar os alimentos, sendo que o
processo histórico se incumbe de articular um conjunto de elementos referenciados na sua tradição, no
sentido de criar algo único, particular e reconhecível, mas sujeitas às constantes transformações e a uma
contínua recriação. Os pratos regionais expressam sua identidade que é especí�co de cada localização e,
muito além de misturar ingredientes, nos conta o processo histórico que os originaram, sendo que o
reconhecimento dessa historicidade possibilita a compreensão da diversidade brasileira e, portanto, goiana.
Percebemos que a tradição culinária dos portugueses e africanos na cozinha brasileira é a mistura com
ingredientes e técnicas indígenas. Embora os hábitos alimentares em Goiás sigam uma receita mais ou
menos parecida com a culinária mineira e paulista, com as quais compartilha vários pratos, a cozinha



goiana se destaca por misturar no mesmo caldeirão suas origens indígenas adicionando assim produtos
nativos, com técnicas dos povos vindos de outros continentes.

Como praticamente todo cardápio brasileiro, a lista de pratos típicos de Goiás foi in�uenciada pelas
cozinhas indígena e europeia. Tropeiros vindos de Minas Gerais e São Paulo também deram uma rica
contribuição ao caderno de receitas local, que costuma incluir tutu de feijão, paçoca de carne-seca e, para a
sobremesa, ambrosia e doces em compota. Há uma característica, no entanto, que diferencia a culinária
goiana daquela existente em qualquer outra parte do país: a farta presença de ingredientes nativos do
Cerrado. Em Goiás você terá a chance de provar, por exemplo, mil e uma receitas com pequi (típico frutinho
amarelo) e guariroba (um palmito amargo). Os sucos e sorvetes também revelam sabores regionais: cajá-
manga, murici e araticum são alguns deles. Na despensa do estado, um ingrediente tem atraído a atenção
de chefs de cozinha de todo o Brasil: o baru. Tanto a castanha quanto a polpa do fruto do baruzeiro, árvore
comum no Cerrado, são usadas na cozinha goiana. Torrada, a castanha entra no preparo de pães e biscoitos
e também é vendida em saquinhos, como se fosse amendoim.
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Abaixo temos alguns pratos típicos goianos:

1. Arroz com pequi: não há como falar das comidas típicas goianas sem citar o pequi. Amado por uns e
odiado por outros, ele pode ser preparado sozinho ou com frango. Porém, a preparação com arroz é o
verdadeiro clássico. O prato leva, além do arroz, açafrão, pequi e temperos, mas pode contar com
adicionais, como milho, guariroba e frango. O sucesso é tanto que a iguaria ganhou releituras
gourmet e �cou conhecida em todo o Brasil.

2. Pamonha: Em Goiás, a massa tradicional que leva milho verde ralado, banha de porco e temperos é
incrementada com queijo, linguiça, frango, carne des�ada e pimenta. O prato sustenta uma das
tradições mais antigas do estado. Na época da colheita do milho, famílias inteiras, inclusive as
crianças, se reúnem nas famosas “pamonhadas”.

3. Empadão: O empadão goiano, apesar de ser conhecido em todo o estado, é típico da Cidade de Goiás.
A massa, com a proporção perfeita para o recheio, é leve e derrete na boca. O recheio leva frango
des�ado, linguiça caseira, carne de porco, pequi e guariroba.

4. Galinhada goiana: Há uma eterna disputa entre o estado criador do prato. Independente disso, o
sabor da galinhada goiana é indiscutível. Arroz, frango, açafrão são acrescidos de pequi, guariroba e
muito cheiro verde. Um verdadeiro ícone entre os pratos típicos de Goiás.

5. Doces e compotas: Elas são feitas artesanalmente por doceiras, e geralmente são preparados a base
de frutas ou leite e cozidos em tachos de cobre. É uma verdadeira arte, passada de geração a geração.
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Capítulo 1: Segurança Alimentar e Nutricional
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A trajetória da ideia de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN)

Historicamente, o conceito de “Segurança Alimentar” foi utilizado inicialmente após a Primeira Guerra
Mundial para se referir a uma estratégia de guerra. Com a devastação da guerra, �cou claro que um país
poderia ter controle sobre o outro apenas dominando o seu fornecimento de alimentos. Assim, passando a
fazer parte das questões de segurança nacional em todo o mundo, os países desenvolverem condições
próprias de suprimentos alimentares para toda população. Estratégias que iniciam o pensamento de que os
países necessitam de soberania alimentar foram criadas, ligada à capacidade de produção de alimentos.

Este pensamento que a segurança alimentar de cada país estava ligada à capacidade de produção do
mesmo se manteve até a década de 70. Porém, perceberam que os estoques de alimentos estavam cada vez
mais escassos e, a partir daí, começaram a promessa da Revolução Verde, que seria o desenvolvimento de
insumos químicos (fertilizantes e agrotóxicos) para garantir uma produção mais e�ciente. Porém, apesar da
produção mundial de alimentos ter se recuperado, estes alimentos não chegaram para todos, persistem até
hoje as consequências da desnutrição e da fome (insegurança alimentar) em grande parte da população
mundial.

A construção do conceito atual de SAN

O conceito de SAN utilizado nas políticas e estratégias atuais se constrói, portanto, das experiências de
insegurança alimentar e nutricional sofridas durantes os séculos pós-guerra. A FAO (Organização das Nações
Unidas para a Agricultura e a Alimentação) estima que, ainda hoje, mais de 820 milhões de pessoas no
mundo passam fome continuamente. Apesar desta ser a manifestação mais cruel de insegurança alimentar,
alguns outros pontos também são considerados de risco.

O primeiro ponto se refere à qualidade higiênico-sanitária dos alimentos que chegam à população. Ou seja,
além de todos os seres humanos terem acesso contínuo a alimentos, estes devem ser isentos a compostos
que podem prejudicar a saúde humana e que tenha boa qualidade nutricional.



Um segundo ponto refere-se aos hábitos e à cultura alimentar. Exige-se que se considere a dimensão do
patrimônio cultural que está intrínseco nas preferências alimentares das comunidades locais e nas suas
práticas de preparo e consumo.

Outro ponto em questão é a sustentabilidade social dos sistemas alimentares. Os sistemas alimentares são
o todo que envolve desde a produção, colheita, estocagem, distribuição, consumo e descarte dos alimentos.
A segurança alimentar depende não apenas da existência de um sistema que garanta alimentos em
quantidade e qualidade adequadas, mas que também não comprometa a mesma capacidade futura de
produção, distribuição e consumo, ou seja, que o sistema consiga se sustentar nas gerações futuras.

Portanto, o conceito atual de segurança alimentar está ligado ao conceito de segurança nutricional,
ambiental e cultural. Esta ideia só pode ser implementada com a participação conjunta entre sociedade e
governo, através de leis que garantam o direito humano à alimentação adequada (DHAA) e com políticas
públicas que coloquem em prática a participação social.

O conceito ampliado de SAN que se desenvolveu a partir de então é composto por vários setores e
organizações, sendo um complexo sistema integralizado às práticas culturais e sustentáveis, como visto na
�gura 1.
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Figura 1. Alimentação adequada.
Fluxograma adaptado de LEÃO & RECINE, 2011.

Como o DHAA e SAN foram consolidados no mundo?



Em 1948, foi publicada a Declaração Universal dos Direitos Humanos que, em seu artigo 25°, coloca a
alimentação como sendo um direito do ser humano, evidenciando a importância da questão alimentar;
sendo um marco histórico que impulsionou a criação de leis e órgãos governamentais posteriormente no
mundo, inclusive no Brasil (ONU, 1948).

Já na década de 70, houve uma crise de escassez de alimentos em todo o mundo. Devido a esse período de
escassez, em 1974, a FAO organizou a I Conferência Mundial de Segurança Alimentar, ampliando a discussão
sobre a necessidade de melhoria na distribuição alimentar, junto ao aprimoramento da produtividade
agrícola, colocando em destaque a Segurança Alimentar (MELO, 2017).

No ano de 1992, foi realizada em Roma a Conferência Internacional de Nutrição, organizada pela FAO e pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), visando fortalecer o direito à alimentação, vinculado ao direito à vida
e à satisfação das necessidades básicas dos indivíduos. Já em 1996, novamente em Roma, a FAO realiza a
Cúpula Mundial da Alimentação, com a presença de 180 representantes de países, na qual foi aprovada a
Declaração de Roma sobre Segurança Alimentar Mundial e o Plano de Ação. Nesta Declaração, de�ne-se o
que poderia ser chamado de primeiro conceito amplo de segurança alimentar: “acesso físico e econômico a
alimentos seguros, nutritivos e su�cientes para satisfazer as suas necessidades dietéticas e preferências
alimentares, a �m de levarem uma vida ativa e sã” (FAO, 1996).

Em 1999, a ONU implementou o conceito de Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) já respaldada
pela Declaração Universal dos Direitos Humanos desde 1948, onde declara que “o direito à alimentação
adequada é indivisivelmente ligado à dignidade inerente à pessoa humana e é indispensável para a
realização de outros direitos humanos Consagrados na Carta de Direitos Humanos” (ONU, 1948). Até que, em
2000, realizou-se a Cúpula do Milênio da ONU, na qual �cou acordado entre os 189 Estados – depois passam
a ser 192 países - presentes uma redução dos índices de pobreza e fome e a redução das iniquidades sociais
no mundo até o ano de 2015. Esta reunião e as discussões sobre os direitos humanos, guerras, degradação
ambiental, má distribuição de renda, epidemias, crime organizado e a fome levaram a criação da
“Declaração do Milênio”, documento que de�ne os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), quando
as Metas de Desenvolvimento do Milênio foram traçadas (VIEIRA e D’ORNELLAS, 2012 in MELO, 2017).
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O re�exo destes direitos no Brasil

No Brasil, a preocupação com a ideia de segurança alimentar estava ligada à preocupação da erradicação da
fome, principalmente após 1930, com a criação do Instituto Nacional de Nutrição, com in�uência do médico
Pedro Escudeiro e com o trabalho importante de Josué de Castro, presidindo e fundando a Sociedade
Brasileira de Nutrição e com o lançamento do livro “Geogra�a da Fome”, lançado em 1946.

O combate à fome e programas de abastecimento de alimentos continuou sendo o principal foco de
políticas ligadas à SAN no país até a década de 90, através de suplementação para combate às carências
nutricionais, incentivo a pequenos produtores, organização e atenção à merenda escolar e atenção ao grupo
materno infantil. Em 1992, surgiu a “Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela Vida”, coordenada
pelo sociólogo Herbert de Sousa, o Betinho, sendo a primeira vez em que a sociedade civil participou
ativamente nos debates sobre fome e pobreza. Em 1993, foi constituído o Conselho Nacional de Segurança



Alimentar (CONSEA) que buscava implementar políticas e programas enfocando a SAN. EM 1994 foi feita a I
Conferência Nacional de Segurança Alimentar, discutindo a criação de uma política nacional de SAN e a
garantia de acesso à alimentação para populações especí�cas. E em 1999, foi criada a Política Nacional
Alimentação e Nutrição - PNAN (MELO, 2017).

Nos anos 2000, como re�exo dos pactos internacionais assinados com os demais países membros da ONU,
especi�camente em 2003, foi criado no Brasil o programa “Fome Zero”, que depois foi integralizado ao
“Programa Bolsa Família” como forma de garantir um dos objetivos do milênio: o extermínio da fome no
país.

Em 2006, foi decretado a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) que possibilita o
fortalecimento e a criação de novas ações da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNAN)
e formula o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), visando garantir o Direito
Humano a Alimentação Adequada (DHAA), o acesso a essa alimentação adequada e a SAN (BRASIL, 2010).

A LOSAN, em seu artigo 3°, de�ne o principal conceito Segurança Alimentar e Nutricional utilizado no Brasil,
assim sendo:

A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao
acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade su�ciente,
sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base
práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e
que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis (BRASIL, 2006).

Apenas em 2010, a Constituição Brasileira sofreu um acréscimo com a Emenda 64 e a alimentação passa a
ser um direito constitucional. No Artigo 6º, garante que

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição (BRASIL, 2010a).

Em resumo, a �gura 2 organiza, por décadas, os objetivos que aproximaram o Brasil da garantia de SAN e
DHAA.



Figura 2. Linha do tempo de SAN e DHAA no Brasil.
Fluxograma adaptado de BRASIL, 2013.
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Ferramentas que auxiliam a SAN no Brasil

As principais ferramentas governamentais para a busca da San no Brasil são:

1. O Ministério Público, a Defensoria Pública e a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara
dos Deputados (CDHM);

2. Objetivos do Milênio ou Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS): pacto �rmado entre todos
os países membros da ONU para atingir alguns objetivos, entre eles, erradicação da fome e da
miséria;

3. Lei 11.346/2006 (LOSAN - Lei Orgânica de Segurança Alimentar e nutricional): traz o conceito de atual
de Segurança Alimentar e Nutricional e cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(SISAN);

4. Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional: conjunto de ações planejadas para garantir a
oferta e o acesso aos alimentos para toda a população, promovendo a nutrição e a saúde;

5. Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN): integra dezenas de ações do
conjunto destes órgãos voltadas para a produção, o fortalecimento da agricultura familiar, o
abastecimento alimentar e a promoção da alimentação saudável e adequada;

6. Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN): integra os esforços do Estado Brasileiro que, por
meio de um conjunto de políticas públicas, propõe respeitar, proteger, promover e prover os direitos
humanos à saúde e à alimentação;

7. Programa Nacional de Alimentação do Escolar (PNAE): é o mais antigo programa do governo brasileiro
na área de alimentação escolar e de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), sendo considerado um
dos maiores e mais abrangentes do mundo no que se refere ao atendimento universal aos escolares e
de garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável;

8. Programa Bolsa Família: uni�cação dos procedimentos de gestão e execução das ações de
transferência de renda do Governo Federal, especialmente as do Programa Nacional de Renda Mínima
vinculado à Educação - Bolsa Escola, do Programa Nacional de Acesso à Alimentação - PNAA, do



Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à Saúde - Bolsa Alimentação, do Programa Auxílio-Gás
e do Cadastramento Único do Governo Federal.

Ferramentas de auxílio e controle da sociedade civil em busca da SAN no Brasil:

1. Controle da exigibilidade dos direitos através dos Conselhos de Políticas Públicas e Direitos Humanos,
Conselho de Merenda Escolar e Conselhos de Saúde;

2. Organizações e redes de sociedade civil como, por exemplo, o Fórum Brasileiro de Soberania e
Segurança Alimentar e Nutricional (FBSSAN);

3. Conhecer e se apoderar dos conceitos e princípios dos direitos humanos, com especial ênfase no
DHAA;

4. Conhecer e fazer com que as comunidades, entidades locais e movimentos sociais conheçam as leis e
documentos que podem contribuir com a realização progressiva do DHAA;

5. Realizar denúncias de violação do DHAA;
6. Utilizar os instrumentos de educação alimentar e nutricional do ministério da saúde como

replicadores de informação, como por exemplo o “Guia Alimentar para a População Brasileira” e o
“Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos”.
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Capítulo 2: Introdução ao conceito de Direito Humano à Alimentação
Adequada
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Para começarmos esta discussão, é essencial entendermos o que signi�ca direitos humanos. Segundo
Dallari (1996), os direitos humanos são

uma forma sintética de nos referirmos a direitos fundamentais da pessoa humana,
aqueles que são essenciais à pessoa humana e que precisa ser respeitada como
pessoa. São aqueles necessários para a satisfação das necessidades humanas
fundamentais. Respirar é uma necessidade básica, portanto a pessoa tem direito a
um ar puro e não ar poluído que pode ser o caminho da morte.

Desta forma, podemos compreender que comer é essencial ao ser humano e, assim, um direito humano.
Aqui, iremos conhecer um pouco do percurso da conquista deste direito em organismos internacionais,
especialmente ligados aos movimentos sociais.

O direito humano à alimentação e nutrição adequada (DHANA) está previsto em diversos documentos
internacionais. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), este direito é registrado no Artigo 25.

Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua
família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados
médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de
desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios
de subsistência em circunstâncias fora de seu controle (grifo nosso).



O direito à alimentação também está previsto no artigo 12 do Protocolo Adicional à Convenção Americana
em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (“Protocolo de San Salvador”).

Já a expressão “direito humano à alimentação adequada” (DHAA) aparece pela primeira vez no Pacto
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Pidesc), que entra em vigor em 3 de janeiro de
1976. A inclusão da nutrição ao conceito de Dhana evidencia que a alimentação deve promover saúde
adequada num cenário em que a má alimentação é causa de grandes desa�os, desde a desnutrição (crônica
e aguda), passando pela de�ciência de nutrientes, até o excesso de peso (sobrepeso e obesidade) e as
doenças crônicas.

Em 2002, o Conselho da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) instituiu
um grupo de trabalho intergovernamental para elaborar um conjunto de diretrizes voluntárias sobre a
realização progressiva do direito à alimentação no contexto da segurança alimentar e nutricional. As
diretrizes foram aprovadas em novembro de 2004 pelos 151 países que compõem o Conselho da FAO. A partir
daí, o direito humano à alimentação adequada foi substancialmente discutido entre governos e em detalhes
no âmbito de um órgão da FAO. Nesta ocasião, os Estados chegaram a um acordo sobre o signi�cado do
direito humano à alimentação adequada.

Segundo estas diretrizes, só há segurança alimentar quando todos têm, a qualquer momento, acesso
econômico e físico universal a uma quantidade bastante de alimentos livres de substâncias nocivas e
nutritivos para suprir todas suas necessidades alimentares e aceitáveis no contexto de uma determinada
cultura, com o intuito de ter uma vida saudável. Os Estados devem cumprir com uma realização progressiva
suas obrigações em relação a este direito humano, em virtude do direito internacional. (FAO, 2015).

Segundo o Comentário Geral 12 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas de
1999, a de�nição para direito humano à alimentação adequada seria
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O direito à alimentação adequada se realiza quando todo homem, mulher e criança,
sozinho ou em comunidade com outros, tem acesso físico e econômico,
ininterruptamente, a uma alimentação adequada ou aos meios necessários para sua
obtenção.

O Comitê aponta os seguintes elementos do DHAA: a disponibilidade e a acessibilidade física e econômica a
alimentos adequados e saudáveis, de forma estável e permanente (ONU, 1999). Mais tarde, o ex-relator
especial das Nações Unidas para o Direito à Alimentação Olivier De Schutter aprofundou e deixou explícita a
sustentabilidade como elemento fundamental para a garantia do direito humano à alimentação e à nutrição
adequadas, que prioriza um sistema de produção e consumo de alimentos que não ameacem e violam
outros direitos como saúde, água e meio ambiente (DE SCHUTTER, 2014). Ao enfatizar métodos
ecologicamente sustentáveis, controle sobre os recursos naturais e sistemas locais pelos povos como
formas de promover uma alimentação diversa, ocupa-se não só em garantir o Dhana, como com uma vida
digna às próximas gerações (SANTARELLI; BURITI, 2019).



Mesmo que este modelo se proponha a produzir mais alimentos, é necessário pensarmos um modelo
sustentável de produção e consumo de alimentos, por sua vez, implica alargar a perspectiva sobre o que
de�ne o modelo predominante, quais elementos políticos, econômicos, culturais, ambientais sustentam o
sistema ou processo alimentar que, ao �nal, de�ne a realização ou não do Dhana – e mais, quais grupos
populacionais são mais atingidos por esse sistema e por quê.

O conceito de soberania alimentar tem relação direta com autonomia e condições de vida de quem os
produz. Liga-se ao direito dos povos de decidir sobre quais alimentos produzir e consumir, e como. Esse
conceito é também relevante no que diz respeito à soberania das nações e sua autossu�ciência com relação
aos alimentos para consumo interno. Remete, ainda, à preservação de sementes crioulas e da
biodiversidade agrícola, além da valorização de cultura e hábitos alimentares de diversas populações (LEÃO,
2013).

O conceito de soberania alimentar construído coletivamente em 2007, durante o Fórum Mundial pela
Soberania Alimentar é:

Soberania alimentar é um direito dos povos a alimentos saudáveis e culturalmente
adequados, produzidos por métodos ecologicamente seguros e sustentáveis, e
abrange o direito dos povos a decidir sobre os próprios sistemas alimentares e
agrícolas. Ela coloca as aspirações e necessidades daqueles e daquelas que
produzem, distribuem e consomem alimentos no coração de políticas e sistemas de
alimentos, em vez das demandas de mercados e corporações. Ela defende os
interesses e a inclusão da próxima geração. A soberania alimentar oferece uma
estratégia para resistir a e desmantelar o atual regime corporativo de comércio e
alimentos, e aponta para sistemas alimentares, agrícolas, pesqueiros e pastorais
determinados por produtores e usuários locais. Ela prioriza as economias e
mercados lo- cais e nacionais e empodera camponeses e a agricultura familiar, a
pesca artesanal, o pastoreio tradicional e a produção, distribuição e consumo de
alimentos baseados na sustentabilidade ambiental, social e econômica. A soberania
alimentar promove o comércio transparente que garante rendas justas para todas as
pessoas, assim como os direitos de consumidores de controlar sua alimentação e
nutrição. Ela assegura que os direitos ao uso e manejo da terra, territórios, águas,
sementes, animais de criação e da biodiversidade estejam nas mãos daqueles e
daquelas de nós que produzem alimentos. A soberania alimentar implica em novas
relações sociais livres da opressão e da desigualdade entre mulheres e homens,
povos, grupos sociais, classes sociais e econômicas e gerações.
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Ao colocar as pessoas que produzem e consomem os alimentos no centro das decisões sobre o sistema
alimentar, a soberania alimentar demarca que o poder deve ser do povo para que este sistema alimente



vida, saúde, cultura e formas de viver e se alimentar compatíveis com a realização do Dhana e com vida a
digna no planeta Terra (SANTARELLI; BURITI, 2019).
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Capítulo 3: Antropologia, Alimentação e Saúde
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Antropologia

Antes de começarmos o nosso módulo, vamos relembrar de maneira breve o que é Antropologia e qual a
sua importância para pensar alimentação.

A Antropologia vai se focar no estudo de grupos humanos, como cultura, sociedade, movimentos sociais,
entre outros. Para isso, esta ciência se foca em alguns fenômenos e instituições presentes em todos e
qualquer tipo de agrupamento de seres humanos, como: alimentação, religiosidade, organização social,
família, governo, crenças, rituais, vestimentas, linguagens, entre outros.

Além disso, os antropólogos também estudam o contato entre esses diferentes grupos ou culturas, contatos
esses que se davam e se dão através da dominação (colonização), turismo, missões, diásporas, movimentos
de refugiados, migração e imigração e, também, através dos novos meios de comunicação, com a ascensão
da globalização e, com isso, a redução das noções espaço-temporais entre culturas e povos diferentes.

Muitas dessas questões serão discutidas no decorrer deste módulo, demonstrando a potência da
alimentação para pensarmos a cultura e as relações humanas.

Alimentação e Cultura

Observe a imagem a seguir:



Figura 4. Prato Feito. Fotogra�a de Lucia H. Clark, Agosto de 2012.

Olhando para essa imagem, o que lhe vem à mente? Esta imagem, de alguma forma, lhe conta uma história,
lhe é familiar? Você reconhece os elementos colocados dentro do prato? Você consegue deduzir o nome ou
a origem do prato retratado?

Se você sentiu fome ou reconheceu o alimento do prato em questão, provavelmente você é brasileiro (a) ou
gosta do que chamamos de “comida brasileira”. Mas o que isso signi�ca?

Esta foto retrata o famoso PF (Prato Feito), muito conhecido nas cidades do Brasil. Esse prato traz elementos
básicos do que, culturalmente, estamos adaptados a comer, como o arroz e feijão, os elementos básicos da
alimentação brasileira, pelo menos em sua grande maioria.

E, o que parece tão familiar para nós, como um PF, soa tão familiar para peruanos, argentinos, canadenses
ou russos? Será que comida é tudo igual? Será que os gostos e o que comemos são escolhas inteiramente
nossas?

Essas e outras questões serão tratadas nos próximos tópicos.

Alimentação e Cultura



Figura 5. Pizza.
Fotogra�a de Brett Jordan. Disponível em: https://www.pexels.com/pt-br/foto/alimento-almoco-borda-
calabresa-825661/

Segundo o antropólogo Mintz (2001), poucos elementos da vida humana geram mais debates e curiosidade
do que a alimentação. Se de um lado, a comida é elemento de fascínio e desejo, por outro, muitas vezes é
elemento de estranheza e distanciamento.

Partindo disso, você já pensou sobre a sua alimentação? Sobre o que você deve ou não deve comer? Sobre o
que você gosta e/ou não gosta? Já pensou com quem e quando você come? Já re�etiu sobre o que é comida?

Para responder tais questões, este módulo visa discutir como a alimentação é dotada de signi�cado pelos
seres humanos, ou seja, dotamos nossos hábitos alimentares de sentido cultural, simbólico e afetivo,
criando uma relação com o alimento para além de suas funções nutricionais. Pensando nisso, não estamos
negando a importância nutricional do alimento, mas pensando em seus símbolos culturais e de identidade.

Alimentação é tão simples quanto parece?
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Embora todos os seres humanos necessitem de alimentação, isso não signi�ca que ela é a mesma para
todos, ou seja, cada grupo, família, cultura, religião, etc. cria regras e sentidos para a alimentação.

https://www.pexels.com/pt-br/foto/alimento-almoco-borda-calabresa-825661/


Além disso, o comer também varia de acordo com o tempo histórico e as mudanças sociais que
presenciamos. Por exemplo, atualmente, não nos alimentamos da mesma forma que nossos avós, e isso tem
diversos motivos, como por exemplo: o acesso à comida, o tempo de preparo, a ideia de saudável, entre
outros. Então, a experiência alimentar que temos hoje se diferencia de alguma maneira das experiências de
outros tempos.

Levando em conta um dos exemplos citados acima, como o acesso à comida, podemos perceber o quanto a
globalização e os meios de comunicação in�uenciaram as nossas formas de ver e reconhecer o alimento.
Por um lado, essa globalização permitiu que conhecêssemos alimentos que outrora nem sabíamos que
existiam; tais elementos foram introduzidos no nosso círculo alimentar ao ponto de “naturalizarmos” a
presença deles, como a comida japonesa, por exemplo.

Como efeito da globalização temos também os aplicativos de entrega e os programas de TV nos permitiram
“chegar mais perto” da cultura do outro através do alimento e ter acesso a alimentos de classes sociais
muito distintas.

Fora isso, a popularização de grandes redes de fast-foods criou um acesso a alimentos ultraprocessados
cada vez mais baratos – essa realidade ainda não é totalizante no Brasil – que proporcionou novas
perspectivas de alimento.

Todo esse processo, por um lado pareceu permitir o acesso mais democrático ao alimento, por outro,
distanciou muitos consumidores do alimento in natura, seja pelo crescimento exacerbado das cidades, pela
diminuição de quintais, pela falta de tempo em lidar com a terra e com o seu preparo integral.

A nutrição e a antropologia

Embora a nutrição seja uma ciência médica, não podemos esquecer que os pro�ssionais desta área
trabalham com seres humanos e questões profundamente afetivas. Atualmente, fala-se muito de distúrbios
alimentares e a relação que muitas pessoas desenvolvem com a comida, o que re�ete no peso, nas relações
sociais e, principalmente, na saúde mental do indivíduo.

No entanto, não é possível pensar a nutrição sem adentrarmos nas questões culturais que in�uenciam os
hábitos alimentares e nas formas de enxergar o próprio corpo. Nesse sentido, por mais que o alimento
possa ser observado de maneira objetiva pelo nutricionista, não é esse o olhar que prevalece sobre a
maioria dos comensais.

Segundo alguns autores, como Garcia (2005), fora situações controladas (dietas “zero”, parenterais, enterais,
etc.) qualquer prescrição alimentar será reinterpretada e reintegrada nas práticas alimentares inseridas em
uma determinada cultura e, portanto, será ressigni�cada para partilhar de um sistema de valores e
organização alimentar.

Do mesmo modo, quando se tenta impor a adoção de um outro modelo de dieta (diferente do que se
entende pelo patrimônio cultural do sujeito) ou mesmo recomendações pontuais de inclusão e exclusão de
alimentos, negligencia-se a cultura alimentar receptora por não se levar em conta o impacto e a forma que
essas mudanças serão absorvidas por essa estrutura culinária.



Isso signi�ca que, embora a nutrição seja uma ciência médica bastante e�caz, ela está à mercê das escolhas
culturais e individuais dos sujeitos, ou seja, a agência dos comensais.
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Alimentação e a identidade

Para Mintz (2001), além dos símbolos que abrangem a alimentação como uma construção cultural, a comida
é um dos poucos aspectos culturais em que o indivíduo tem uma margem de escolha e de liberdade,
criando uma certa identidade.

Segundo Roberto DaMatta,

Comida não é apenas uma substância alimentar, mas é também um modo, um estilo
e um jeito de alimentar-se. E o jeito de comer de�ne não só aquilo que é ingerido,
como também aquele que o ingere (DAMATTA, 1987, p. 56).

Nesse sentido, a alimentação cria identidade, cria um sujeito e, consequentemente, cria sociabilidade. Se
levarmos em conta esses aspectos, é possível compreendermos melhor as redes de relações que os
alimentos são capazes de estabelecer.

Seja através da rea�rmação de laços e acordos como os almoços em família, reuniões de trabalho, ou,
ainda, criando grupos de interesses a�ns, como comunidades vegetarianas/veganas, movimentos como o
Slow Food, ou, até mesmo, grupos “Pró-Ana” (pessoas que simpatizam com distúrbios alimentares como a
anorexia), entre outros.

Tais formas de sociabilidade têm como ponto focal a comida, seja pelas escolhas em relação a ela, seja
pelos modos de preparo ou pela sua repulsa. Assim, percebemos que, no que diz respeito à alimentação, a
identidade está sempre marcada.

Isso demonstra que, em muitas situações, o alimento não tem o sentido estrito de “matar a fome” ou “nutrir
o corpo”, mas nutrir laços, relações e trazer uma certa proximidade.

Antropologia, comida e afeto



Figura 6. Café à mesa.
Fotogra�a de Iamngakan eka. Disponível em: https://www.pexels.com/pt-br/foto/pao-comida-alimento-
refeicao-3575143/

https://www.pexels.com/pt-br/foto/pao-comida-alimento-refeicao-3575143/


Como vimos no tópico anterior, a comida é utilizada para estabelecer relações, seja através de interesses
a�ns ou da criação de proximidades, como as reuniões de família.

É comum que, em encontros, sejam eles amorosos, familiares ou de negócios, a comida esteja colocada
como um intermédio das relações. É comum chamarmos alguém para jantar ou para um café, não tendo
como objetivo principal a refeição em si, mas a relação que será estabelecida ali.

Logo, como discutimos nos tópicos anteriores, a relação funcional do comensal em relação à comida é
deixada em segundo plano, já que a escolha do indivíduo e o que aquela refeição representa acaba
tomando um espaço maior do que a própria função essencial do alimento.

Logo, podemos pensar que a comida tem um certo “poder” de criar laços e afetos, e exercer forte in�uência
sobre a nossa memória e nossas escolhas alimentares. Essa in�uência está envolvida no que chamamos de
“comida afetiva”, ou “Comfort Food”, alimentos que exercem poder simbólico e afetivo capazes de criar
vínculos e lembranças aos comensais, como a “comida de vó”, “comida de mãe”, alimentos que oferecem um
certo “aconchego”.

Aqui, percebemos mais uma vez, que o alimento, quando culturalmente pensado, perde, em muito, sua
potência nutricional dentro das relações sociais, dando margem para outros sentidos.

Antropologia, alimentação e saúde

Figura 7.
Fotogra�a de Burst. Disponível em: https://www.pexels.com/pt-br/foto/alimento-bacia-bebida-bowl-373941/

https://www.pexels.com/pt-br/foto/alimento-bacia-bebida-bowl-373941/


Mas se, aparentemente, tudo na alimentação é social, não existe na Antropologia uma relação estabelecida
entre alimentação e saúde? Existe!

Na antropologia é comum pensarmos através de sistemas e saberes médicos, ou seja, as noções e
conhecimentos de cura, saúde, doença e tratamento estão presentes em todas as culturas, mas não são
universais, ou seja, os conhecimentos médico-cientí�cos não são os únicos a serem considerados, pois, se
pensarmos nas nossas próprias crenças e conhecimentos, eles estão tomados por saberes ancestrais,
familiares, populares que, muitas vezes não dizem respeito diretamente aos saberes médicos estabelecidos.
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No contexto alimentar não é diferente, somos constantemente bombardeados por informações relacionadas
à saúde e à alimentação, seja através dos meios de comunicação, dos saberes dos nossos familiares e pelos
próprios nutricionistas.

Então, o que estabelece um comer saudável? Não existe uma resposta certeira para essa questão, já que
para alguns, a privação de determinados alimentos e/ou ingredientes, como o trigo, o leite e o açúcar é a
receita para a saúde alimentar. Para outros, estabelecer uma relação �exível para com os alimentos é o que
indica saúde.

Nesse sentido, a nutrição e a antropologia são fortes aliadas para pensar as representações de saúde, sejam
elas biomédicas ou ligadas – por falta de uma expressão melhor – ao senso comum.

O cruzamento entre tais saberes é fundamental para compreender como se comportam os comensais
quando o assunto é a alimentação e à saúde.

Além disso, questões como o acesso e a escolha por determinados tipos de alimentos pode ser esclarecida
através de estudos etnográ�cos, levando em conta questões sociais, educacionais, de gênero e faixa etária.

Nesse movimento, a nutrição e a antropologia são fortes aliadas para pensar em estratégias de manutenção
e estabelecimentos de hábitos saudáveis, ultrapassando o muro estabelecido entre os saberes técnico-
cientí�cos e a população como um todo.

No artigo “Comida como cultura e autocuidado: consumo alimentar e noções de comer saudável entre
mulheres frequentadoras das feiras de Goiânia, Goiás (BR) ” (NAZARETH; COLLAÇO; BARBOSA, 2018), os
autores discutem como o meio cultural é capaz de criar novas interpretações sobre os usos das noções de
saúde e autocuidado pelos comensais em feiras urbanas. Manipulando algumas categorias como saúde,
alimentação e higiene segundo as situações em que se inserem e segundo seus próprios interesses.

Isso signi�ca que, embora a nutrição busque discussões biomédicas vinculadas à saúde, esses
conhecimentos são constantemente manipulados pelos comensais, cabendo ao nutricionista a
compreensão de que, em um meio não controlado, a cultura, por vezes, exerce mais poder do que os
próprios conhecimentos cientí�cos, balizando escolhas e comportamentos.
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O tema deste capítulo requer que falemos sobre produção e consumo de alimentos e formas tradicionais de
uso comum dos recursos naturais. Nele veremos, com base na antropologia da alimentação e alguns
conceitos por ela utilizados, o que são sistemas agroalimentares tradicionais. Falaremos das formas de
produção de alimentos popularizadas pela tradição e analisaremos as mudanças que eles têm vivenciado.

Comer é tão trivial que não percebemos quão rico é este ato e que há tanta coisa por trás dele. Para que ele
aconteça, várias pessoas, saberes e tecnologias foram necessários. Quem cultiva? Como cultiva? Que
relações sociais se dão na produção de alimentos?

Tampouco costumamos re�etir sobre como nos alimentamos. Questões sobre nosso comportamento como
consumidores de alimentos não são tão usuais no nosso cotidiano. No entanto, veremos como temos um
papel importante dentro dos sistemas agroalimentares.

Sistemas agroalimentares

Ao longo da sua existência, a humanidade, para suprir suas necessidades alimentares, de medicamentos, de
moradia e energéticas, produziu padrões de produção e consumo, assim como de convivência humana e
com os demais seres vivos 1

Esta trajetória começa com o surgimento da agricultura, que produziu impactos de uma revolução social e
cultural sobre a humanidade, pois, segundo Juliana Santilli (2009), ela contribuiu para um aumento de dez
vezes da população humana (que passou de 5 para 50 milhões de pessoas no período de dez mil a cinco
anos atrás), já que permitia alimentar um número maior de pessoas do que a caça e a coleta.

A agricultura evoluiu ao longo de séculos e passou por transformações sucessivas, associadas a mudanças
ambientais, sociais, econômicas e culturais, que afetaram as sociedades humanas em tempos e lugares
distintos, con�gurando diversos sistemas agroalimentares.



Diferentes formas de convivência com a natureza, de manejo da terra, de cultivo e obtenção dos recursos
naturais moldam sistemas agroalimentares tradicionais ao redor do mundo desenvolvidos por atores
diversos: agricultores familiares, extrativistas, ribeirinhos etc.

São formas desenvolvidas pela espécie humana para obtenção de seus alimentos, mas que dizem respeito
não só a comida. Comer é um ato social condicionado culturalmente que envolve hábitos, costumes e
referências simbólicas. Enquanto o alimento é universal, pois todos os seres vivos usam seus sentidos para
alimentar-se, os processos de busca, seleção, preparo, consumo e descarte realizados pelo homem
transformando o alimento em comida, todas estas ações são desenvolvidas seguindo especi�cidades
culturais. Neste sentido a comida é entendida como prática de alimentação, dado que envolve
particularidades, escolhas, vivências de sistemas alimentares diversos as quais são atribuídos múltiplos
signi�cados, dependendo do grupo ou sociedade que a pratique. (FISCHLER, 1995)

Anthony Giddens (2003) diz que tradição e costume foram a essência da vida da maioria das pessoas
durante a maior parte da história humana. No entanto, ele argumenta que nenhuma sociedade é
inteiramente tradicional, e, a�rma contundentemente, “todas as tradições são inventadas”. Para este autor,
tradições e costumes, embora sejam associados a um passado longínquo ou difícil de precisar origem, são
sempre inventados.
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Sistemas agroalimentares tradicionais são, pois, formas antigas de manejo da terra e convivência com os
recursos naturais que são a base de formas produtivas e de organização vividas por muitas pessoas no
mundo todo, no campo e nas cidades. 2

Eles envolvem padrões de convivência humana e modelos de produção e consumo que têm sido fortemente
abalados pelo movimento de globalização da economia.

Produção e consumo de alimentos na atualidade

Hoje há uma tendência a homogeneização das práticas produtivas e uma extrema arti�cialização dos
ecossistemas agrícolas, con�gurando também um empobrecimento dos padrões alimentares e perda da
agrobiodiversidade, processos geridos por uma macroengrenagem político-econômica, como salientam
Triches e Schneider (2015):

Não há como negar que com o advento do capitalismo e da transformação dos
alimentos em mercadorias, o ato corriqueiro e vital de alimentar-se se converteu em
uma questão política e econômica nem sempre ética e equitativa (TRICHES;
SCHNEIDER, 2015, p. 58).

Segundo Paula Almeida (2004), “estima-se que ao longo do século XX cerca de três quartos da diversidade
genética dos cultivos agrícolas foram extinto. De 6.300 raças animais, 1.350 estão sob risco de extinção ou
quase extintas”. A modernização da agricultura, as mudanças nos padrões de alimentação e o crescimento



da população são apontados pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO)
como as causas desta conjuntura.

Vandana Shiva (2013) destaca que há duas causas principais para a destruição em larga escala da
biodiversidade, a construção de grandes projetos como represas e rodovias, �nanciados com capital
internacional e a tendência tecnológica e econômica de substituição dos policultivos pela monocultura.

Tanto a diversidade de modos de produção de alimentos, em especial aqueles desenvolvidos por
populações tradicionais, estão sendo atingidos por esta grande engrenagem, quanto os hábitos alimentares
da grande maioria da população mundial.

Além da perda da diversidade, que sempre foi uma característica dos diversos modelos agrícolas existentes
no mundo desde as origens da agricultura, esta hegemonia do sistema agroalimentar global tem produzido
o distanciamento entre quem produz e quem consome com drásticas consequências para ambos. Nossa
alimentação é cada vez mais pobre, no entanto, poucas pessoas se dão conta das conexões entre os
modelos agrícolas hegemônicos e o padrão alimentar que nos é imposto e de suas consequências
socioambientais:

Marginalização socioeconômica dos agricultores tradicionais e familiares;
Concentração de terras;
Di�culdade de acesso das populações mais carentes aos alimentos;
Problemas ambientais diversos, como a contaminação das águas, erosão dos solos, deserti�cação,
devastação das �orestas etc.;
Perda da segurança alimentar, com empobrecimento das dietas alimentares;
Aumento do sobrepeso e da obesidade, como consequência do consumo de alimentos baratos e de
alto valor calórico;
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Cultura, Alimentação e biodiversidade

Se por um lado a globalização provocou uma homogeneização dos alimentos em função da prevalência de
modelos de produção e consumo baseados em valores como produtividade e e�ciência, por outro, este
mesmo movimento de expansão de padrões cria condições para o surgimento de arranjos que reorganizam
elementos da tradição num diálogo com uma nova ordem e demanda.

Muitos autores têm destacado a relação entre a globalização e a homogeneização de alimentos com a
valorização de alimentos tradicionais e locais, mostrando como estes dois movimentos podem estar
mesclados. Podemos entender isto ao vermos em vários lugares do país um crescimento de
empreendimentos de revalorização do “local”: restaurantes de comidas típicas, produtos artesanais
transformados em souvenirs, modos de fazer tradicionais sendo tema de cursos em festivais de
gastronomia etc.

Os prejuízos socioambientais da industrialização e massi�cação do consumo listados acima têm também
servido como motivação para o surgimento de muitos movimentos que propõe alternativas aos modelos de



produção e consumo vigentes, como os relacionados ao bem-estar animal, ao comércio justo (fair trade),
movimento Slow Food, circuitos curtos de comercialização, entre outros.

Diversas experiências bem-sucedidas de manejo e conservação da biodiversidade desenvolvidas por
populações tradicionais mostram como as graves questões da fome, da pobreza e da desnutrição podem ser
solucionadas com recursos simples. Conhecer estas experiências, resgatá-las e valorizá-las tem sido o papel
de muitas organizações a de algumas instituições e governos.

Do mesmo modo, o consumo tem sido visto como um elemento que pode extrapolar a massi�cação para ser
vetor na transformação de práticas e políticas, onde as pessoas começam a perceber que, modi�cando-o,
podem provocar mudanças tanto individuais como estruturais. O aumento das redes de consumidores tem
ilustrado isto.

Por serem expoentes da preservação da biodiversidade, os sistemas agroalimentares tradicionais
apresentam-se como contraponto importante nesta virada, mas também porque carregam consigo formas
de sociabilidade que representam valores que rebatem a lógica do sistema capitalista vigente.

Ao tratar de Sistemas Agroalimentares Tradicionais, destacamos a dimensão cultural e social da
biodiversidade, pois estes sistemas representam o trabalho e o conhecimento de grupos sociais sobre a
diversidade natural. A perda da biodiversidade dos sistemas agroalimentares, portanto, ultrapassa a
conservação dos recursos �togenéticos. Ela “deve ser tratada em termos de uma re�exão sobre o futuro de
um patrimônio cujo suporte é biológico, mas cuja existência é resultado de uma construção humana”
(EMPERAIRE, 2005).

Mostraremos nos vídeos de apoio experiências que revelam um rico e vasto patrimônio de conhecimentos e
produtos tão presentes no nosso cotidiano alimentar, variedades agrícolas, receitas, preparos, modos de
fazer arraigados na nossa cultura.

Veremos como estes sistemas têm vivido transformações, as di�culdades que enfrentam para sobreviver na
modernidade e como eles se recompõem preservando não só a diversidade agrícola, mas uma riqueza de
saberes e sabores que são fortes referências culturais para nossa sociedade.

Estas experiências revelam arranjos produtivos únicos e mostram a criatividade e resiliência de grupos
sociais na preservação de Sistemas Agroalimentares Tradicionais.
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Acima de tudo precisamos destacar a importância destes sistemas para segurança alimentar e nutricional
tanto para as comunidades que deles fazem parte como para a sociedade brasileira como um todo, dado
que cerca de 70% dos alimentos que consumimos são produzidos por agricultores familiares e extrativistas
em sistemas agro�orestais. Eles são responsáveis por 82,8% mandioca, 59% suínos, 58,9% feijão, 55,4% leite,
47,9% aves, 43,1% milho, 41,3% arroz que chegam na mesa da população brasileira.

As experiências mostradas retratam também o sério trabalho desenvolvido por organizações da sociedade
civil em apoio às comunidades tradicionais e em defesa do meio ambiente. Estas instituições entendem que
os conhecimentos, inovações, práticas de manejo e técnicas agrícolas desenvolvidos por estas comunidades



são um componente-chave da agrobiodiversidade, e foram responsáveis pela enorme diversidade de
plantas cultivadas e dos agroecossistemas por elas desenvolvidos.

É esta diversidade que permite que as espécies, variedades e agroecossistemas se adaptem às mudanças
ambientais, sendo, neste sentido, elementos importantes para defesa da vida, em especial se
considerarmos os problemas ambientais que temos observado no mundo inteiro em decorrência dos
padrões de produção e consumo adotados por grande parte da população mundo afora.

A série Cerratinga listada no nosso material de apoio retrata a produção comunitária a partir de produtos
da Sociobiodiversidade. Desde a coleta ao processamento, extrativistas contam sua relação com os frutos e
com o bioma onde vivem.

A série Começo de Prosa traz depoimentos de agricultores e agricultoras familiares, povos e comunidades
tradicionais e parceiros contando suas experiências, vivências e histórias.

Vocês também encontrarão no nosso material receitas que podem ser desenvolvidas com produtos da
biodiversidade cultivada por comunidades tradicionais.

Esperamos com este material ajudá-los a compreender a importância dos Sistemas Agroalimentares
Tradicionais e a encontrar formas de apoiá-los.
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Tiago Miguel Jacomo é nascido e criado em Goiânia. Formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Goiás, está terminando
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tem sido cultura, alimentação e consumo. No mestrado, trabalha com esses temas, além de ajudar em pesquisas junto ao GECCA.

Introdução

Olá, caro estudante! Nessas aulas do curso de Sistemas agro�orestais tradicionais iremos conhecer um
pouco da história e tradição da cultura goiana através de duas cidades consideradas símbolo, Pirenópolis e
Goiás. As duas são cidades históricas que surgiram no ciclo do ouro goiano, e carregam em si muito da
cultura do Estado goiano. A seguir teremos uma breve apresentação das duas. O material complementar
inclui vídeos disponíveis no youtube.

Cidade de Goiás: Breve História



Fundado em 1726, o Arraial de Sant’Anna foi mais um aglomerado minerador colonizado por bandeirantes
paulistas durante o início do século XVIII, que depois seria chamado Vila Boa e, mais tarde, cidade de Goiás,
sendo durante 200 anos a capital do território. O povoamento determinado pela mineração do ouro era
muito irregular e instável, sem planejamento ou ordem. Onde aparecia o meal precioso, surgia um povoado,
mas quando ele se esgotava, os mineradores mudavam-se e o mesmo se extinguia. Goiás foi o segundo
produtor de ouro do Brasil, inferior a Minas Gerais e superior ao Mato Grosso, mas pode-se perceber que a
época do ouro não foi tão rica nem tão grande como se pensava.



Após o �m do curto período de mineração, iniciou-se um processo de ruralização da sociedade e extinção
de arraiais e vilas. Inicialmente Bartolomeu Bueno foi o responsável pela administração local das minas,
mas houve a decisão da corte portuguesa em tornar Goiás independente de São Paulo, elevando-o à
categoria de Capitania. Em 1749 chegou a Vila Boa o primeiro Governador e Capitão General, D. Marcos de
Noronha, o Conde dos Arcos. O território goiano passou então a ser denominado Capitania de Goiás, título
que conservou até se tornar província. Como em todo o país, o processo de independência em Goiás se deu
gradativamente. O primeiro presidente de Goiás, nomeado por D. Pedro, foi Dr. Caetano Maria Lopes Gama,
que assumiu o cargo em 14 de setembro de 1824. A política até o �nal do século XIX foi dirigida por
presidentes impostos pelo poder central.

A Cidade de Goiás está localizada em um terreno acidentado às margens do Rio Vermelho. De traçado
inteiramente irregular, teve formação espontânea sem nenhuma norma ou orientação na organização
espacial. Suas ruas são estreitas e tortuosas, suas praças são como um alargamento das vias, criando largos
assim como o modelo medieval cristão das cidades portuguesas. As casas são construídas em alvenaria, de
taipa, adobe ou tijolo rebocado e caiado de branco, tendo portas e janelas em madeira pintada com cores
fortes semelhantes à arquitetura popular portuguesa encontrada no interior de Portugal. Patrimônio
Histórico da Humanidade, a Cidade de Goiás está localizada ao pé da Serra Dourada, cercada de belos
morros verdes e cortada por rios. Com vegetação bastante variada, é dividida em regiões de �oresta,
cerrados e campos.
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Goiás conserva mais de 90% de sua arquitetura barroco-colonial original, graça ao tombamento, desde os
anos 50, desse patrimônio arquitetônico do século XVIII. A Cidade de Goiás é um magní�co mostruário do
Brasil oitocentista. E além disso, situa-se dentro de um cenário topográ�co, singularmente bonito, dentro de
um vale envolvido pelos morros verdes e ao sopé da lendária Serra Dourada. Goiás chamou-se
originalmente Vila Boa. Os turistas encontram riquíssima arte sacra nas seculares igrejas e nos museus. O
município tornou-se um centro turístico e permite praticamente uma viagem no tempo do Brasil colonial.
Em 2001, o Centro Histórico de Goiás foi declarado Patrimônio Mundial.

Na cidade, todos os anos ocorria o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental que tem a
participação de países da África, Europa, América e Ásia. O Festival Internacional de Cinema e Vídeo
Ambiental (FICA) foi um festival realizado anualmente na Cidade de Goiás de 1999 a 2018. Até sua última
edição, era o maior festival cinematográ�co sobre o meio ambiente. Em 2019, devido à falta de recursos e ao
não-pagamento das despesas da edição de 2018, o Governo Estadual optou por não realizar o festival,
pondo �m aos seus 20 anos de história. Frente a essa decisão, a comunidade vilaboense mobilizou-se e
inaugurou de forma independente o Festival Goyaz, mantendo a mesma premissa do antigo FICA.

Uma das manifestações religiosas mais belas que acontecem na Cidade de Goiás anualmente é a Procissão
do Fogaréu, que começa à meia-noite da quarta-feira da Semana Santa. Neste dia, as encenações sobre a
Paixão de Cristo movimentam a localidade, que acompanha tudo com devoção e certa curiosidade. A
celebração, que dá continuidade a uma tradição de pouco mais de 200 anos, consiste em encenar as
principais passagens bíblicas que antecedem à cruci�cação de Jesus pelas ruas de Goiás, da qual a
Procissão do Fogaréu faz parte. Nela, os farricocos, homens encapuzados com vestes coloridas, carregam
tochas acesas entre as ruas escuras, representando o caminho dos romanos até o momento da prisão de
Cristo. Na quinta e na sexta-feira, são representados o Lava-Pés e a Paixão de Cristo, respectivamente.



A Cidade de Goiás tem em sua história e formação uma relação muito ligada as culturas africanas e
indígenas. Essa relação �ca ainda hoje explícita em diversas manifestações culturais por toda a cidade. Um
exemplo são duas escolas "Espaço Cultural Vila Esperança" e "Quilombinho". Além desses exemplos, temos
também o Grupo de Capoeira Angola Meninos de Angola.

A Cidade de Pirenópolis, uma Breve História

Pirenópolis é um município histórico, sendo um dos primeiros do estado de Goiás. Foi fundado com o nome
de Minas de Nossa Senhora do Rosário Meia Ponte pelo minerador português Manoel Rodrigues Tomar
(alguns historiadores denominaram-no como Manoel Rodrigues Tomás). As minas da região foram
descobertas pelo bandeirante Amaro Leite, porém foram entregues aos portugueses por Urbano do Couto
Menezes, companheiro de Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera Filho, na primeira metade do século
XVIII. Segundo a tradição local, o arraial foi fundado em 7 de outubro de 1727, porém não há documentos
comprobatórios e muitos historiadores e cronistas antigos a�rmam ser a fundação em 1731.
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Foi importante centro urbano do século XVIII e XIX, com mineração de ouro, comércio e agricultura, em
especial a produção de algodão para exportação no século XIX. Ainda no século XIX, com o nome de cidade
de Meia Ponte, destacou-se como o berço da música goiana, e como berço da imprensa em Goiás, já que ali
nasceu o primeiro jornal do Centro Oeste, denominado Matutina Meiapontense.

Em 1890, a cidade teve seu nome mudado para Pirenópolis (isso pela semelhança com as montanhas dos
Pirineus na Espanha). A cidade �cou sem reconhecimento durante grande parte do século XX e houve uma
“redescoberta” pelo turismo na década de 1970, com a construção da nova capital do país, Brasília. Hoje, o
turismo a deixa famosa assim como a produção do quartzito, a Pedra de Pirenópolis.

Cozinha brasileira e cozinha goiana

A cozinha brasileira nasceu com grandes misturas e integrou, neste turbilhão contínuo, não somente
ingredientes e técnicas portuguesas e indígenas, mas também africanos e asiáticos. Sendo assim,
desenvolveu-se muito cedo como uma das culinárias mais diversas. Se a culinária brasileira tem um
tempero grande e diverso, isto decorre da associação dos elementos territoriais e a disponibilidade de
certos produtos.

Como se sabe, em cada cozinha regional, há um modo próprio de preparar os alimentos, sendo que o
processo histórico se incumbe de articular um conjunto de elementos referenciados na sua tradição, no
sentido de criar algo único, particular e reconhecível, mas sujeitas às constantes transformações e a uma
contínua recriação. Os pratos regionais expressam sua identidade que é especí�co de cada localização e,
muito além de misturar ingredientes, nos conta o processo histórico que os originaram, sendo que o
reconhecimento dessa historicidade possibilita a compreensão da diversidade brasileira e, portanto, goiana.
Percebemos que a tradição culinária dos portugueses e africanos na cozinha brasileira é a mistura com
ingredientes e técnicas indígenas. Embora os hábitos alimentares em Goiás sigam uma receita mais ou
menos parecida com a culinária mineira e paulista, com as quais compartilha vários pratos, a cozinha



goiana se destaca por misturar no mesmo caldeirão suas origens indígenas adicionando assim produtos
nativos, com técnicas dos povos vindos de outros continentes.

Como praticamente todo cardápio brasileiro, a lista de pratos típicos de Goiás foi in�uenciada pelas
cozinhas indígena e europeia. Tropeiros vindos de Minas Gerais e São Paulo também deram uma rica
contribuição ao caderno de receitas local, que costuma incluir tutu de feijão, paçoca de carne-seca e, para a
sobremesa, ambrosia e doces em compota. Há uma característica, no entanto, que diferencia a culinária
goiana daquela existente em qualquer outra parte do país: a farta presença de ingredientes nativos do
Cerrado. Em Goiás você terá a chance de provar, por exemplo, mil e uma receitas com pequi (típico frutinho
amarelo) e guariroba (um palmito amargo). Os sucos e sorvetes também revelam sabores regionais: cajá-
manga, murici e araticum são alguns deles. Na despensa do estado, um ingrediente tem atraído a atenção
de chefs de cozinha de todo o Brasil: o baru. Tanto a castanha quanto a polpa do fruto do baruzeiro, árvore
comum no Cerrado, são usadas na cozinha goiana. Torrada, a castanha entra no preparo de pães e biscoitos
e também é vendida em saquinhos, como se fosse amendoim.

20

Abaixo temos alguns pratos típicos goianos:

1. Arroz com pequi: não há como falar das comidas típicas goianas sem citar o pequi. Amado por uns e
odiado por outros, ele pode ser preparado sozinho ou com frango. Porém, a preparação com arroz é o
verdadeiro clássico. O prato leva, além do arroz, açafrão, pequi e temperos, mas pode contar com
adicionais, como milho, guariroba e frango. O sucesso é tanto que a iguaria ganhou releituras
gourmet e �cou conhecida em todo o Brasil.

2. Pamonha: Em Goiás, a massa tradicional que leva milho verde ralado, banha de porco e temperos é
incrementada com queijo, linguiça, frango, carne des�ada e pimenta. O prato sustenta uma das
tradições mais antigas do estado. Na época da colheita do milho, famílias inteiras, inclusive as
crianças, se reúnem nas famosas “pamonhadas”.

3. Empadão: O empadão goiano, apesar de ser conhecido em todo o estado, é típico da Cidade de Goiás.
A massa, com a proporção perfeita para o recheio, é leve e derrete na boca. O recheio leva frango
des�ado, linguiça caseira, carne de porco, pequi e guariroba.

4. Galinhada goiana: Há uma eterna disputa entre o estado criador do prato. Independente disso, o
sabor da galinhada goiana é indiscutível. Arroz, frango, açafrão são acrescidos de pequi, guariroba e
muito cheiro verde. Um verdadeiro ícone entre os pratos típicos de Goiás.

5. Doces e compotas: Elas são feitas artesanalmente por doceiras, e geralmente são preparados a base
de frutas ou leite e cozidos em tachos de cobre. É uma verdadeira arte, passada de geração a geração.
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