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Vigorou por tempo demais o entendimento de que
gastronomia, enquanto campo técnico-acadêmico de
estudo pertencia à práxis. E, desta forma, penetrava em
nosso imaginário o conceito reducionista de que a ela
servia apenas aos segmentos da hospitalidade e da
restauração. De uma década para cá, as pesquisas
acerca do campo amplo da alimentação começaram a
abordar de modo frontal (empírica ou teoricamente) a
gastronomia enquanto participante efetivo do processo
de construção de conhecimento, embora ainda não
tenha conseguido se libertar dos grilhões do ensino
tecnicista. Sinal claro desta circunstância reside no fato
de o primeiro mestrado acadêmico em solo brasileiro de
um programa específico de pós-graduação em
Gastronomia ter sido aprovado somente neste ano (na
UFC). Essa ausência histórica de uma discussão
permanente, ou da ocupação dos espaços de
legitimação do conhecimento, nos estimulou a criar o
curso on-line Comida de Pensar , na Escola de Humanas.
Nesta primeira edição da revista digital O Bicho Todo ,
reunimos textos de nossas alunas e alunos, que coroam
o processo de aprendizagem com a metodologia da
transdisciplinaridade engajada. Desafio aceito e a nossa
turma contribuiu com reflexões próprias das mais
diversas abordagens: uma provocação contundente ao
conceito da cesta básica; uma reportagem memorial
acerca do bode; uma proposta para a gastronomia
holística; uma resenha para imaginar a autêntica
cozinha brasileira; uma crônica provocativa acerca da
comida no contexto perverso do Matopiba associado ao
agronegócio; e diários de alunas que refletem sobre
suas relações com o comer. 
Trocando em miúdos, a questão que levantamos aqui se
resume a uma percepção muito simples: de que
passamos a vida toda pensando na comida de comer,
mas nos alimentamos muito pouco da comida de pensar.

comida de comer,
comida de pensar
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comida SEM pensar
Danícia Queiroz

Quitutes sergipanos em feira de Aracaju
Credito da foto: Governo de Sergipe/Divulgação



Descubro que há um curso com um conteúdo
programático interessantíssimo sob o tema:
comida. Faço minha inscrição. Sou do tempo
da arte culinária e dos cursinhos Walita
(não fiz nenhum deles!). O que eu estava
pensando ao entrar num curso com jovens
da Academia, conhecedores da haute
cuisine? Agora, estou aqui, “correndo atrás
do prejuízo”, tentando acompanhar a Escola
de Humanas. Como se não bastasse, tenho
um dever de casa com prazo. Diante da
página em branco do computador, cheguei
a pedir clemência ao professor, que levasse
em conta minha avançada idade etc. Nada
feito! 
Então, já que comecei, vou até o fim nesta
maratona desigual, nem queno final caia
morta, mas, espero, com a aprovação do
professor e dizendo, como Pheidippides:
“Vencemos a batalha!” . 
Nasci e cresci em Aracaju e, até entrar na
Universidade, não queria nem saber de onde
surgia o que eu comia. Bons tempos! Ainda
pequena, passava as férias no sítio de vovô,
do qual ele cuidava sozinho, já aposentado.
Ele nos tirava da cama ainda escuro e lá
íamos nós, caneca de ágata na mão e
tamanco nos pés, até o curral, beber leite.
Mais tarde, ele voltava da roça e sentava à
cabeceira da imensa mesa, para o “almoço”.
Tinha leite, café, tripa assada, carne de sol,
ovo estrelado com gema mole, queijo coalho
frito na manteiga, macaxeira, batata-doce,
inhame, cuscuz, bolo de puba, coalhada e
beiju de todo tipo. Aliás, em Sergipe, beiju
não é somente aquilo que se serve nas
tapiocarias, com recheios os mais estranhos.
Não! Beiju é algo sério, e suas muitas
variedades dariam um livro. 
Depois do “almoço” matutino, era só correr
pelo sítio e comer frutas no pé até meio-dia,
hora da “janta” quando, novamente por
mágica, a mesa estava repleta de comida.
No final da tarde, todo mundo já morrendo
de sono, a "ceia". 
Bons tempos!

Em casa, na cidade, havia hora certa para
comer e a comida também aparecia, como
mágica, na mesa. Frutas podiam ser
consumidas à vontade, sem fazer parte de
nenhuma refeição “oficial” . Chata para
comer, eu gostava, mesmo, era de camarão,
siri, peixe, caranguejo, sururu.. . Naquele
tempo, a exploração imobiliária e turística
ainda não havia chegado e os mangues
eram abundantes e fartos. Bons tempos! 
Então, vim para Brasília e, morando
sozinha, precisei pensar em minha comida.
Depois de algum tempo entre comida de
hospital, compras no Jumbo e cachorro-
quente do Kiko, descobri a Feira do Guará,
com sua maravilhosa Peixaria e a farinha
de Sergipe! Sem nem pensar, entrei com
tudo na cozinha e aprendi, entre erros e
acertos, a cozinhar algumas coisas. Não dá
para dizer que, hoje, sou grande cozinheira
(chef, nem pensar!), mas a família e alguns
amigos aprovam. 
Os tempos foram mudando e vejo a
geração atual, que não tem mãe "rainha do
lar”, nem empregada doméstica,
aprendendo a se virar desde cedo. Meus
filhos e netos pequenos já “pensam” e
fazem comida. Os dias do passado foram
muito bons, mas não posso dizer que foram
melhores que os atuais. Hoje, aposentada,
chamo filhos, noras e netos para comer em
casa e, quando eles chegam, a comida já
está pronta. Não é gastronomia, nem
mesmo arte culinária. Foi tão bom viver a
“comida sem pensar”, que tento lhes dar
uma experiência parecida, mesmo que
inferior. Espero, assim, estar construindo
uma boa memória de comida com um
pouco de mágica para minha descendência.
Como é prazeroso, de posse da varinha
mágica, reunir a família de vez em quando
e servir moqueca de robalo com pirão,
camarão com maxixe, sururu com farinha,
fritada de aratu e, até, caranguejo inteiro,
que todos comem, sem pensar.
Bons tempos!

Não diga: "Por que os dias do passado foram melhores que os de hoje?" 
(Eclesiastes: 7.10)
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Comemos com os olhos. Comemos com a boca.
Comemos com todos nossos sentidos.
Comemos para nos nutrir. Comemos porque é
gostoso, é afetivo. Mas você já parou para
pensar que comer também é um ato político,
social, revolucionário e comunicacional? 
Se nunca parou para pensar nisso, saiba que
até esses dias eu também nunca havia
pensado assim. E acho que você deveria
começar a pensar por esse outro lado junto
comigo e com muitas outras pessoas que
também têm pensado fora da caixinha. 
Comer sempre esteve vinculado ao prazer
para mim. Aliás, minto. Na minha infância,
recordo que comer era meio que uma
obrigação. Não gostava de salada, de nada
verde e passava horas mastigando o que
colocassem na minha boca.Mas é claro que
para comer as balinhas 7Belo,os chicletes
coloridos e beber uma lata de leite
condensado eu não tinha frescura nenhuma.
Um pouco tempo depois, eu comecei a ler

revistas de adolescentes e foi aí que eu
descobri que refrigerante dava celulite! 
Nunca mais tomei. Mas continuei comendo
McDonald’s e outras tantas porcarias por
mais alguns anos. E foi assim que comecei a
brigar com a balança a partir da
adolescência. Algumas tentativas de dietas e
ideias loucas sobre comida se sucederam. E
foi então que resolvi, meio que sem saber
muito o que fazer da vida, estudar Nutrição
na Universidade. Minha cabeça sobre
alimentação, dieta e comportamentos
alimentares certamente começou a se abrir
nesse período. Mudei alguns poucos
comportamentos alimentares, algumas
atitudes, mas não dei continuidade. 
Nem à carreira (hoje sou servidora pública na
área administrativa) e nem ao pensar
diferente e fora da caixa. Não julgava que
poderia fazer diferença na vida de ninguém
com um simples ato de comer. O que eu fui
mudando, ao longo dos anos, foram as

Por que pensar em comida?
Manuela Mamede
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referências alimentares, o gosto e o prazer em
comer e cozinhar. Passei a fazer cursos de
culinária, aprender técnicas, conhecer grandes
chefes e influenciadores, a comprar livros, a
assistir Chef’s Table, na Netflix, a gostar de
ingredientes cada vez mais sofisticados e de
qualidade, a querer ir aos restaurantes mais
bem colocados no TripAdvisor nos lugares que
eu passava. 
Ao mesmo tempo, passei a me preocupar
ainda mais com minha saúde, estética e até
com a performance na prática de atividades
físicas. Assim, passei a consumir mais
orgânicos comprados nos supermercados e
mais comida ‘de verdade’. E foi então que eu
resolvi cursar Gastronomia. Junto veio uma
pandemia que me fez ficar em casa e eu tive
tempo para ouvir podcasts, acompanhar as
lives nas redes sociais, conhecer novos autores
e professores sobre esse universo tão vasto
que é a culinária, a gastronomia e a
alimentação. E foi então que eu percebi que
muitas das minhas escolhas e atitudes, nessa
trajetória da minha vida, eram sim escolhas
políticas e sociais.
Eu já vinha consumindo orgânicos comprados
no mercado mesmo (o que tinha, pois,
dependendo do mercado, as opções são
poucas). Mas desde o início da quarentena
acabei conhecendo as Comunidades que
Sustentam a Agricultura – CSAs. Resolvi me
tornar uma co-agricultora, ou seja, passei a
apoiar a produção dos alimentos por meio de
um agricultor local numa relação totalmente
ganha-ganha. Eu contribuo mensalmente (ou
quinzenalmente), por pelo menos seis meses, e
o agricultor retribui com uma cesta de
produtos orgânicos e saudáveis, com origem
totalmente conhecida e sem atravessadores
(mercados), proporcionando alimentos com
preço justo e de qualidade. Já indiquei para
vários amigos que também não conheciam
essa parceria, já comi vários vegetais que eu
sequer via nas prateleiras dos supermercados
(sim, as hortaliças e as frutas são muito mais
que as alfaces, tomates e bananas! Nada
contra elas, continuo comendo-as, mas um
mundo de variedades se abriu para mim). 
Além da CSA, passei a consumir, com uma
preferência gigantesca, os produtos locais e
do Cerrado e comprados diretamente dos
pequenos.

Minhas idas aos grandes mercados passaram
a ser bem menos frequentes de forma bem
natural. E isso tudo é sim política. 
 Com relação aos produtos de origem animal
também andei repensando e revendo o meu
consumo. Nunca havia pensado sobre me
tornar vegetariana ou vegana, pois sempre
disse que eu amava comer carne demais para
tomar essa atitude. Mas no momento em que
entendo que o nosso modelo de consumo,
principalmente de carnes compradas das
grandes corporações, tem consequências
diretas nas mudanças climáticas que vem
ocorrendo; na diminuição da biodiversidade
animal e vegetal; no aumento da
desertificação dos solos e na poluição
ambiental; na ameaça do desenvolvimento da
economia local; e na sobrevivência das
comunidades rurais e indígenas é necessária a
mudança de consumo sim. 
Escolhas conscientes já podem fazer grandes
diferenças. Eu tenho escolhido consumir menos
produtos de origem animal e quando consumo,
escolho os de pequenos produtores ou
produtores familiares - procurando saber
sobre a origem, a história e os valores
culturais da empresa. Isso também é política. 
Todas essas minhas mudanças de atitudes vêm
da informação, do conhecimento que estou
tendo acesso por gostar do assunto e por
querer saber cada vez mais. 
Se as pessoas quem eu sigo não levantassem
esses debates e essas discussões, eu
certamente não iria ou poderia demorar a
pensar sobre essas questões. Portanto, pensar
(e discutir) comida é preciso. E isso é muito
mais do que uma foto bonita no Instagram.  
Mas só pensar e não agir, não serve para
nada. É necessário estudar, formar opinião, se
incomodar, questionar, propagar informações
para quem tem menos acesso ou para quem
não abriu os olhos para esses assuntos, 
alertar a necessidade das mudanças de
comportamento (e mudar) e, principalmente,
cobrar políticas públicas dos nossos
representantes. Pois, se não, o consumo de
orgânicos e de produtos sustentáveis
continuará sendo para poucos, a
biodiversidade continuará diminuindo, a
boiada continuará passando e a 
desigualdade continuará aumentando. 
É isso que você quer?



Açaí paraense. Crédito da foto: Ministério do Desenvolvimento Regional/divulgação

O legítimo 
e o legível
na mesa
brasileira
Jacqueline Dáia

Referências bibliográficas: 
Dória, Carlos Alberto. Formação da
Culinária Brasileira. São Paulo: Três
Estrelas, 2014.
Zaneti, Tainá. Cozinha de Raiz. Tese de
doutorado. Porto Alegre: UFRS, 2017.

A cozinha brasileira é fruto da miscigenação de
culturas e povos diferentes, tendo a maior parcela
de influência a cultura europeia imposta pela
colonização. Essa imposição cultural e de
costumes foi apresentada de forma cruel e
desrespeitosa, por aqui já existir uma sociedade
estabelecida com sua cultura, hierarquia de
funções, técnicas de preparação dos alimentos,
costumes e religião. Como então descobrir algo
que já existe? Como aceitar até hoje a pretensão
de que os portugueses descobriram o Brasil? O
que reconhecemos e aceitamos de fato como
nossa verdadeira formação como sociedade? O
que nos é legível? "O descobrimento do Brasil" é
uma afirmação legível a todos nós? Infelizmente,
sim! A riqueza legítima da nossa cultura indígena
foi então devastada e impedida de ser
reconhecida e aceita em nossa identidade.
Tivemos também a rica influência cultural do povo
africano escravizado, que mesmo tendo suas
tradições e comensalidade negadas, contribuíram
muito para a formação de nossa culinária. As
influências de outras culturas são sim positivas
para agregar mais conhecimentos e diversidades a
uma sociedade, mas a maneira com que nossas
influências foram consolidadas nos trouxe muitos
prejuízos e a consequente grande perda da
identidade de nossa origem nativa.
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Para que haja um reconhecimento e entendimento do legítimo e
legível na mesa brasileira, temos que entender e refletir sobre alguns
processos históricos, sociais, culturais, políticos, tecnológicos e
gastronômicos vividos ao longo do tempo até o momento e as
definições desses termos. Legítimo é algo originalmente nativo ao
território, o açaí é um exemplo de ingrediente de origem brasileira e
Legível que é reconhecido como símbolo, como popular,
independente da origem dos ingredientes, como o arroz que é nativo
da Ásia e o feijão da África.
A identificação cultural de uma identidade alimentar é muito restrita
a apenas algumas regiões do Brasil, são poucos os lugares que
mantiveram vivas suas tradições culturais e alimentares e isso
contribui para o brasileiro não reconhecer um ingrediente legítimo. A
industrialização dos alimentos contribuiu imensamente para que
muito de nossa cultura alimentar fosse perdida. 
O homem vem perdendo seu elo com a terra, com a origem e com
sua tradição. A agricultura sendo transformada em uma indústria
altamente mecanizada e tecnológica causou mudanças nos hábitos
alimentares e desconexão do que é local e das relações com os
produtores de alimentos e tendo como consequência a deslocalização
do alimento e diminuição no consumo da diversidade de alimentos. O
vasto território brasileiro, o isolamento em que vivem as várias
culturas alimentares, as diferentes classes sociais e os diversos
hábitos alimentares também fazem com que os muitos ingredientes
de origem, ou seja, legítimos, sejam estranhos à mesa para os
próprios brasileiros, os diferentes biomas com suas peculiaridades e
sazonalidades bem definidas, sendo algo muito particular de cada
região, também dificulta o acesso a esses produtos.
O caminho para conciliar o legítimo e legível é difícil , sobretudo por
termos o consumo dos produtos legítimos restritos a suas regiões
específicas e ao acesso mínimo da população brasileira aos
restaurantes estrelados, que utilizam dessa exoticidade de forma
mais poética do que de fato para propagação da cultura alimentar
brasileira. Por outro lado, temos um movimento entre vários chefs
conceituados que acompanhados de técnicas apuradas, utilizam e
valorizam o uso de ingredientes legíveis, por muitos desdenhados por
questões socais. Temos então o processo de gastronomização ou o
comer de raiz que retrata a importância política exercida pelos chefs
no papel de mediador para contribuir com a difusão do comer local
e dos ingredientes populares.
É necessário enfatizar o valor e a importância da comida de cada
região do Brasil e suas pluralidades culturais, são nas tradições
populares que defrontaremos a legítima e legível comida brasileira e
o reconhecimento de uma identidade onde os brasileiros possam se
ver representados em cada preparo e ingredientes. Até quando
vamos enaltecer os ingredientes de fora e desvalorizar e rejeitar
nossas culturas? Temos que valorizar o que é nosso, nos permitir
vivências que contribuirão para reflexões das relações homem e
alimento para que possamos um dia edificar com uma base sólida 
a nossa cozinha brasileira.
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“Do bode se aproveita até o berro”  (ditado sertanejo)

Ode ao bode
Rosualdo Rodrigues
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Aqui vale esclarecer: o bode é o macho da cabra, e o
filhote dos dois é o cabrito. São os chamados caprinos –
não se deve confundir com o carneiro e a ovelha, pais do
cordeiro, esses são os ovinos. Sua carne pode ser
saboreada ao leite de coco no Point do Bode, em São
Luís (MA); assada no Bar do Ney, em Salvador (BA);
guisado n’A Toca do Bode, em João Pessoa (PB), ou, é
claro, na forma de buchada no Miguel da Buchada, em
Teresina (PI).
A buchada, aliás, é a receita mais icônica que se faz a
partir do bode. Tanto que no Nordeste não se fala
“buchada de bode”, como se diz no Sul e Sudeste, é
somente “buchada”, porque não se considera a receita
com carnes de outro animal, informa o gastrônomo e
estudioso de culinária nordestina Glauber Soares. Tudo
indica que a inspiração para a buchada foi o maranho,
prato muito parecido, encontrado na culinária
portuguesa tradicional.
A versão brasileira é preparada com as vísceras (bucho,
tripa, fígado e rins) e o sangue coagulado do bode. O
bucho é bem lavado com limão e com ele são feitas
bolsas que serão recheadas pelos demais ingredientes
picadinhos e temperados com alho, cebola, tomate,
cominho, cheiro-verde, colorau ou algo mais, dependendo
das variações da receita.

Buchada de bode servida
 (acima) e em preparo (no detalhe). 
Foto: reprodução/internet
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"Uma
buchada 
não é nada
demais"
Margarida Vasconcelos, 
Miss Paraíba 1956

Em sua edição de 4 de maio de 1956, o jornal
paraibano O Norte trazia um perfil da miss
Paraíba de 1956, Margarida Vasconcelos. A
jovem da cidade de Cabaceiras falava sobre suas
preferências literárias (“José de Alencar, Érico
Veríssimo e livros instrutivos”), sobre o amor ("Eu
nunca amei. Imagino que o amor é uma grande
amizade que nutrimos por uma criatura") e, claro,
sobre os pratos de sua preferência:
“Naturalmente, como moça do interior, gosto dos
alimentos típicos de minha terra. Gosto de leite,
de coalhada e uma buchada também não é nada
demais”. Da mesma forma que a buchada para
Margarida, a carne de bode em suas diferentes
receitas “não é nada demais” para a maioria dos
nordestinos, como dito antes. Trata-se de
elemento familiar mesmo para aqueles que, por
mera questão de gosto, não apreciam a proteína.
Afinal, desde que os primeiros caprinos foram
trazidos para a América pelos colonizadores
ibéricos, no começo do século 16, eles passaram a
fazer parte da paisagem da região. 
Com resistência natural e capacidade de
adaptação a condições extremas, cabras e bodes
se adequaram tão bem às adversidades
climáticas do Nordeste brasileiro que a região
passou a abrigar a maior parte do rebanho do
país – hoje em dia, 90% do rebanho estão lá. Na
história do Nordeste, em diferentes épocas e
ocasiões, a carne de bode e o leite de cabra
foram tábuas de salvação contra a fome e a
desnutrição.

Crédito da foto: Arquivo/Passarela Cultural
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Festa do Bode Rei em Cabeceiras (PB). Crédito da foto: Governo da Paraíba/divulgação

Artigo publicado pelo Diário de Pernambuco
em 12 de setembro de 1953, tratando da vida
de famílias que se recusavam deixar a terra
“apesar da seca e da hostilidade do meio”,
contava: “Também no sertão, muitos
problemas de saúde pública que afetam a
zona da mata são desconhecidos. O povo é
mais sadio, mais robusto, mais frugal,
alimentando-se de carne de bode, de
rapadura e de leite".  
Capazes de fornecer, além de carne, leite,
couro e, dependendo da espécie, lã, cabras e
bodes tornaram-se elementos importantes na 
economia de todos os estados nordestinos. 
É celebrado anualmente na Festa do Bode,
realizada desde 2005 no município de
Batalha (PI), na Festa do Bode Rei, em
Cabaceiras (PB), onde um dos destaques é a
praça de alimentação batizada de Espaço da
Culinária Bodística, ou em qualquer época do
ano no Bodódromo, em Petrolina (PE), onde
mais de 20 bares e restaurantes anunciam
pratos à base de caprinos. Todo esse histórico
e popularidade do animal, no entanto, não
salvaram a carne de bode de ser alvo de
resistência e preconceito. Os motivos seriam o
sabor e o cheiro muito forte e o fato de ser às
vezes dura e “carregada”, ou seja, capaz de
colocar em risco pessoas que estejam

Artigo publicado pelo Diário de Pernambuco
em 12 de setembro de 1953, tratando da vida
de famílias que se recusavam deixar a terra
“apesar da seca e da hostilidade do meio”,
contava: “Também no sertão, muitos
problemas de saúde pública que afetam a
zona da mata são desconhecidos. O povo é
mais sadio, mais robusto, mais frugal,
alimentando-se de carne de bode, de
rapadura e de leite".  
Capazes de fornecer, além de carne, leite,
couro e, dependendo da espécie, lã, cabras e
bodes tornaram-se elementos importantes na 
economia de todos os estados nordestinos. 
É celebrado anualmente na Festa do Bode,
realizada desde 2005 no município de
Batalha (PI), na Festa do Bode Rei, em
Cabaceiras (PB), onde um dos destaques é a
praça de alimentação batizada de Espaço da
Culinária Bodística, ou em qualquer época do
ano no Bodódromo, em Petrolina (PE), onde
mais de 20 bares e restaurantes anunciam
pratos à base de caprinos. Todo esse histórico
e popularidade do animal, no entanto, não
salvaram a carne de bode de ser alvo de
resistência e preconceito. Os motivos seriam o
sabor e o cheiro muito forte e o fato de ser às
vezes dura e “carregada”, ou seja, capaz de
colocar em risco pessoas que estejam

Resistência e preconceito

15



Mas, se a desconstrução dessa imagem do
bode arraigada no inconsciente coletivo pode
levar muito tempo, a derrubada dos mitos que
geram os preconceitos gastronômicos, não.
Para começar, hoje é mais do que sabido que
a carne de bode pode ser macia e saborosa se
vier de animais jovens ou castrados e que o
“cheiro de bode” deriva de carnes de machos
adultos, abatidos sem qualquer cuidado. 
Descuido que está desaparecendo com a
pesquisa e o investimento em processos de
criação, incentivados pela importância
econômica dos caprinos para a região
Nordeste. 
E não é de hoje que isso acontece. Já em
2002, o Projeto de Diversificação da
Atividade Econômica de Pilar (Prodaerp),
desenvolvido no distrito do município de
Jaguarari, no nordeste baiano, explorava
cortes especiais e derivados da carne de
caprinos. Por meio do processamento de
defumados e embutidos, lá foram criados
produtos como bisteca defumada, linguiça
mista de cabrito/carneiro, patês e mais de 45
pratos à base de proteína de caprinos. 
“De alguns anos para cá, o bode ganhou
status e abriu mercado entre as classes sociais
de maior poder aquisitivo. Sua carne, antes
rejeitada nas demais regiões brasileiras, por
preconceito ou desconhecimento de suas
qualidades nutritivas (é a mais saudável de
todas, se comparada a do boi, do porco, do
carneiro e do frango) virou iguaria, atraindo a
atenção dos consumidores interessados em
saúde”, afirmava matéria da revista Globo
Rural sobre o Prodaerp, em setembro de 2002. 
Mais recentemente, em 2018, o Huff Post
publicou longa reportagem desfazendo mitos
em torno da carne de bode, inclusive aquele
de que é “comida de nordestino”. "Comi curries
deliciosos no Caribe, cabrito assado com
molho de pimenta, vinagre e cebola na
Venezuela, bode preparado na wok no Vietnã,
lombo de bode em restaurantes elegantes e
com estrela Michelin na Europa, sopa de
cabeça de bode na Argentina, bode cru na
Etiópia, bode com limão e pimenta em Chipre
e bode cozido com iogurte e pão sírio no

Levante", contou à publicação o chef e
apresentador de TV americano Andrew
Zimmern, fã confesso da carne de bode. A
verdade é que a carne de bode representa
cerca de 6% da carne vermelha consumida em
todo o mundo, com um consumo per capita de
cerca de 750 gramas ao ano. E quem mais a
consome não são, nem de longe, os
nordestinos do Brasil, mas os sudaneses. No
país africano de cultura árabe, o consumo per
capita anual chega a 4 kg – no Nordeste do
Brasil é de 1,5 kg, mas em Juazeiro (BA) e
Petrolina (PE) o número sobe para 10,8 kg e
11,7 kg per capita, o que se explica pelo da
carne de bode como atrativo turístico.  
Outro mito que já está desfeito é o de carne
“carregada”. E faz tempo. Nos anos 1990,
estudo realizado no Staten Island Medical
Center, em Nova York, investigou o uso de
carne e leite de caprinos no tratamento de
doenças cardiovasculares e concluiu que o
percentual de gordura saturada da carne
caprina é cerca de 40% inferior ao de galinha
(sem pele) e bastante menor que o de bovinos
(850%), ovinos (900%) e suínos (1.100%).  
Outro estudo, feito mais recentemente na
Universidade Federal do Paraná (UFPR),
concluiu que os baixos índices de gordura e
colesterol aliados aos altos índices de
nutrientes tornam a carne de caprinos
recomendável para cardíacos e diabéticos. E
não só isso: trata-se de uma proteína rica em
cálcio, proteínas, ômega 3 e ômega 6, que
desempenham justamente papel anti-
inflamatório e estão relacionados à resistência
imunológica. 
Saudável, sim. E saborosa também. Isso,
porém, não pode ser comprovado por meio de
estudos e pesquisas, mas pelo paladar de
cada um. Nesse sentido, qualquer dúvida pode
ser sanada numa visita a bares e restaurantes
como o Entre Amigos – O Bode, em Recife,
onde o filé de costela de bode assado, servido
como petisco ou na versão refeição –
acompanhado de arroz, macaxeira cozida,
farofa e vinagrete –, desmancha na boca.
Desmancha-se ali também qualquer restrição
que se possa ter com a carne de bode.
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Gastronomia
holística: um
caminho para
reconexão?
Letícia Xavier

A gastronomia é um campo do
conhecimento que se fundamenta em uma
relação holística entre o homem e o
alimento. Porém, os novos tempos nos
colocam frente a um novo consumidor-
comedor, que segundo Fischler (1979) não
sabe como reconhecer o comestível do
não-comestível, acabando por dificilmente
reconhecer a si mesmo. Desta forma, a
cozinha passa por uma superficialização,
produzindo a tendência da moda, mas
desconectada da sua origem, sem calor. 
 Qual seria então o caminho para essa
reconexão? Como trazer as plantas, o uso
das receitas antigas, os saberes
antepassados, as linhas de vida que
conectam o homem ao universo? Há
espaço para uma gastronomia sensível,
sensitiva? Que saia dessa mecanização
da modernidade para uma
intersubjetividade? Que nos transforme
em um “comedor especial, que não surge,
mas emerge, como sujeito devir(ecológico,
orgânico, natural) sendo agente co-
criador?” Existe espaço para a
gastronomia que traga a relação entre
homem e energia cósmica, capaz de
realinhas os centros de força do nosso
corpo mais sutil? Como dar mais alma ao
que comemos?



Crédito da foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A cesta é básica?
Hirokazu Shima

A lógica centralizadora, vertical e
pretensamente universal da cesta básica
nunca sofreu adaptação desde a sua criação,
que já completa 70 anos. Esta noção de um
conjunto mínimo de produtos alimentícios
necessários para a nutrição de uma família
durante um mês possui suas origens ligadas
às definições de salário mínimo. Mediadora
do cálculo do salário mínimo, acaba, no final
das contas, sendo uma referência daquilo que
não se consegue consumir. Chamaria de
Ração Essencial Mínima esta cesta básica
composta de treze ingredientes com a
finalidade de monitorar a evolução do preço
dos produtos através de pesquisas mensais em
algumas capitais dos estados brasileiros.
Considera-se que este conjunto é fonte de
todos os gêneros alimentícios componentes da
necessidade nutricional do ser humano, 

apesar de não incluir hortaliças, ou
especificar se os itens são in natura ou
industrializados, o que acontece no caso das
frutas. Não há uma fórmula precisa de quais
produtos a compõem, pois variam de acordo
com a região onde são produzidas, afetadas
diretamente pela sua cultura alimentar
específica. 
Ou seja: a cesta é básica?
Mesmo ocupando alta posição nos rankings
de produção e consumo, o Brasil se encontra
no mapa da fome desde 2018, com 5% da
população (10 milhões de pessoas)
consumindo calorias abaixo do ideal. 
Ainda assim, quase a metade da população
brasileira (100 milhões) está acima do peso, e
20,9% da população (cerca de 42 milhões)
têm obesidade. Em 2015, este número estava
em 11,9%.
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Carne: O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo desde 2004 e se
tornará o maior produtor de carne bovina do mundo em 2027, mas o país não é o
maior consumidor de carne bovina. A carne de frango vem em primeiro lugar,
seguido da carne bovina e então suína. O Paraná é o estado que mais produz
frango no Brasil, colocando o país em segundo lugar na produção mundial de
frango. O estado que possui a maior produção de carne bovina é o Mato Grosso,
contudo sua produção é, em grande parte voltada para exportação. O país
também é o quarto maior produtor de tilápia do mundo (Paraná).

Leite O Brasil é o terceiro maior produtor de leite do mundo, com Minas Gerais
liderando a produção nacional (27%). A Organização Mundial de Saúde recomenda
ingerir 1200 miligramas por dia de lácteos o que equivale a cinco porções. Cada
porção equivale a um copo de leite ou um iogurte. No Brasil esse consumo é
considerado muito baixo, cerca de um terço do ideal. Durante os últimos dez anos
(2008-2018), o consumo oscilou entre 124 e 132kg por pessoa por ano. Contudo, o
Brasil importou 99.000 toneladas do leite argentino e 23,7% da produção do leite
uruguaio, em sua maior parte em forma de leite em pó integral e soro lácteo.

Feijão O Brasil é o maior produtor de feijão comum (Phaseolus vulgaris) do mundo.
Os estados do Paraná, Minas Gerais e Bahia são os principais produtores, o que
corresponde a quase 50% da produção nacional. Não obstante o grande volume
de produção nacional, o Brasil é importador desse produto. A quantidade
importada varia em função dos resultados das safras. Nos últimos anos foram
importadas, em média, cerca de 100 mil toneladas. Da quantidade importada, a
maior parte é de feijão preto, seguido pelo feijão de cores e menos que 1% é de
outros tipos de feijões. Os principais países exportadores para o Brasil são
Argentina, Chile, Estados Unidos e Bolívia.

Arroz: O Brasil é o maior produtor e consumidor de arroz fora da Ásia. Da safra
brasileira, cerca de 75% (9 milhões de ton) são colhidos no Sul, nos estados de
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O cereal para exportação origina-se todo
nesta região. Apesar disto, o preço do cereal disparou durante a pandemia de
2020, sendo justificado dentre diversos fatores a alta do dólar, e o aumento da
procura do produto em uma entressafra de baixo estoque, sem previsão de redução
de preços. Sua versão integral (menos processada) é mais cara que a sua versão
descascada, polida e parboilizada, que envolve mais etapas, porém sofre abates no
imposto para prolongar sua vida na prateleira. Tecnicamente comida ressuscitada
do seu vencimento chega a custar 75% menos que sua versão premium, que é o
mesmo arroz, só que mais próximo da colheita.

Confira a seguir os hiatos entre as informações coletadas em 
pesquisas entre produção e consumo, digitando nos buscadores 
"produção e consumo de alimento"
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Farinha de trigo: Azodicarbonamida, ortofosfato tricálcico, fosfato de amônio
dibásico, óxido de cálcio e cloridrato de L-Cisteína são alguns componentes
encontrados como melhorados da farinha de trigo no Brasil, além de Ferro e Ácido
Fólico. O Brasil importa trigo da Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Uruguai e
Canadá. Apesar de ser um alimento popular no país, o trigo não é um alimento
natural da América do Sul. Sua legislação no Brasil é bastante peculiar: ao
contrário dos grandes países produtores, que classificam a qualidade do seu
produto a partir da quantidade de proteínas (ex; 0,00, A, AA), a classificação da
farinha é feita a partir da quantidade de resíduos (cascas, fragmentos de outras
plantas e/ou insetos, areia etc), sendo comercializada para consumo humano
apenas a Tipo 1 (que atende um limite máximo de resíduo, e não um limite mínimo
de proteína).

Café em pó: O Brasil é o maior produtor e consumidor de café do mundo. O
café possui substâncias que dão energia ao organismo e que ajudam a inibir
o sono, aumentando a capacidade produtiva do indivíduo. Dentre todos os
alimentos, é o único não aconselhado para o consumo infantil, e o único que
praticamente não possui calorias.

Tomate (Solanum lycopersicum) O Tomate chega ao Brasil pela Europa, apesar de
ser nativa nas Américas. É um dos produtos mais contaminados por agrotóxicos em
decorrência de sua suscetibilidade a pragas. Apesar de ser uma fruta, é um item
considerado individualmente à parte na cesta básica. É uma solanácea assim como
a batata, e tem potencial de toxidade para indivíduos em quadros inflamatórios.
Frequentemente sua versão in natura é substituída por sua versão industrializada,
que contem até 10 (dez) tomates por caixinha “longa-vida”, em forma de polpa,
extrato concentrado ou molho pronto.

Batata (solanum tuberosum): Apesar de ser nativa das Américas e levada pelos
espanhóis do Peru à Europa no Século XVI, a cultura da batata só foi introduzida no
Brasil no final do século XIX. A espécie mais conhecida no país é a “batata inglesa”
(película amarela), seguida da “batata holandesa” (película vermelha). Nos últimos
dez anos, a queda no consumo da batata in natura vem sendo substituída pela sua
versão industrial cortada, lavada e fatiada em palitos, pré-cozida e pronta para fritar.
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Óleo (Gordura) A produção de óleo vegetal (soja) concentra-se no Mato Grosso, Paraná
e Rio Grande do Sul. O Brasil é o segundo maior produtor de óleo vegetal (soja) do
mundo. O consumo de óleo de soja é até três vezes maior que outros óleos juntos
(algodão, palma, palmiste, girassol, oliva e amendoim). Cada família consome cerca de 4
litros de óleo/mês. Dentre todos os alimentos, é o único que pode ser descartado e
reciclado, transformando-se em biodiesel, velas, ração para animais, sabão etc. Ainda
assim, apenas 10% dos 500 mil litros de óleo descartados no Brasil são reciclados. Um
litro de óleo pode contaminar até 25mil litros de água potável

Manteiga: A Manteiga é produzida a partir da gordura do leite (nata),
retirado da matéria-prima processada para produção de leite desnatado e leite
em pó. Não há pesquisas quantitativas em relação à produção e consumo de
manteiga no Brasil. Seu consumo é baixo em relação à sua controversa
concorrente direta: a margarina. Produzida de maneira sintética, encontra-se
fora da recomendação conceito da Cesta Básica, mas é interpretada como
substituta da manteiga. O consumo de margarina vem sendo reduzida por
influência da indústria cultural de consumo dos EUA.

Açúcar: O Brasil também lidera a produção de açúcar no mundo, sendo
responsável por 40% da produção mundial. Apesar da OMS recomendar que o
consumo diário de açúcar não ultrapasse 10% das calorias ingeridas diariamente, 1
em cada 5 brasileiros come doces cerca de 5 vezes ao dia. O Brasil é o 4º maior
consumidor de açúcar no mundo.

Pão Mesmo não sendo autossuficiente na produção de trigo, o Brasil ocupa o oitavo
lugar no mundo em consumo de pão, com a média de 26kg/ano. Sua produção
está diretamente ligada à produção e ao consumo de farinha de trigo. Nas regiões
Norte e Nordeste do país o pão é substituído pela tapioca, fabricada com a goma
da mandioca, ou pelo cuscuz de milho. Apesar de serem produzidos localmente, não
constam como item na Cesta.

Frutas: Apenas 18,2% da população brasileira ingere a quantidade de frutas
recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 400
gramas por dia, enquanto a média brasileira é de 120g/dia. Ainda assim, o Brasil
é o terceiro maior produtor mundial de frutas. Os produtores de cesta básica
levam a cabo o termo “frutas” e não incluem na cesta o item “hortaliças”. Nas
cestas básicas é muito comum encontrar doces processados como frutas em
calda, compotas e doces industrializados.

21



Campos de soja e cereais no eixo
sudoeste–nordeste, com a área urbana

do município ao centro. 
No canto noroeste, parte do Parque

Nacional Grande Sertão Veredas. Na
parte sudeste, baixões do belíssimo rio
Pardo, território de populações rurais
tradicionais e quilombolas, e parte do

Parque Estadual Serra das Araras. 
Chapada Gaúcha, MG. CNES/Airbus

setembro 2013, Google Earth Pro

Comida de chapada, 
comida de baixões
Matheus Zanella

Não sei se o leitor é um ávido viajante de
Google Earth como eu. Já rodei o mundo,
algumas vezes, me perdendo nos mais de 500
milhões de quilômetros quadrados deste
planeta. Volta e meia dou um pulo no
Himalaia, passando pelo Cáucaso, numa vila
da Turquia, numa mancha escura estranha no
meio do Saara. Mas acabo sempre voltando a
um canto bem brasileiro, que me fascina.
Talvez me fascine porque o conheço e o
desconheço ao mesmo tempo. 
Entre as fronteiras da parte Nordeste do
estado de Goiás e os estados da Bahia e
Minas Gerais, emerge uma Chapada – bem
diferente do refúgio cerrato-brasiliense por
excelência: a dos Veadeiros, que dá as caras,
distante uns poucos quilômetros da capital
federal, e se estende, vai subindo, passa a ser
a divisa entre o Tocantins e a Bahia, depois
adentra Maranhão, Piauí e vai se perdendo,
aos poucos, erodindo e se desmanchando na
paisagem. Um enorme território, mais de
1.000 km, se contados em uma linha reta de
sul ao norte, seguindo um certo padrão.

Grosso modo – peço perdão antecipados aos
geógrafos de verdade – trata-se de um
Chapadão plano (“liso”, nos contou
Guimarães Rosa), geralmente ao leste,
intercalados por baixões: terras mais baixas
e acidentadas, geralmente de solo frágil,
formadas pela erosão dos milhares de rios
formados na fronteira estes dois mundos. 
Digo mundo porque quando se transpõe
essas duas áreas, parece que nos
teletransportamos entre realidades
paralelas. Na parte de cima, a soja, o agro,
a camionete 4x4, o gaúcho (que pode ser
paulista, paranaense, minero), o
supermercado, um cerrado magro e meio 
sofrido. Na parte de baixo, o mulato (que
pode ser caboclo, peão, mateiro), a vereda,
o boi e o cavalo, o frango caipira, a
mandioca, o quintal, os buritis e suas araras,
a cachaça. Algum burocrata inventou um
nome horrível para designar este espaço,
Matopiba, uma injustiça semântica e uma
tremenda falta poética com um espaço
igualmente associado ao trovador Rosa.
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Esses dois brasis paralelos, que compartilham
esse território, mas não o mesmo espaço, tem
finalmente sido objeto de estudo dos
pesquisadores da ruralidade brasileira. Bom,
pra começar, “compartilhar” o território é um
grande eufemismo. No Matopiba (argh) a
gente encontra todos os tipos de conflitos
ambientais e socioeconômicos que fazem
parte da história nacional. Tem grileiro contra
povos tradicionais, tem o grande capital
internacional contra o micro capital regional,
tem o fazendeiro contra o mateiro contra o
índio, tem o quilombola contra o Estado, tem
o agronegócio contra o ambientalista, tem o
pecuarista contra o peão. Tem conflito por
terra, por água, por direitos trabalhistas e
contra o trabalho escravo, por apoio estatal,
pela Câmara de Vereadores e suas boquinhas
– um menu completo dos conflitos agrários
brasileiros,

que o leitor pode sentir o gostinho digitando
só duas palavrinhas: “Matopiba” e “Conflitos”,
no buscador de preferência. Além do tema
dos conflitos, uma ótima referência, bem
atualizada e abrangente, é um livro
organizado pelo professor e sociólogo Arilson
Favareto, de título “Entre Chapadas e Baixões
do Matopiba” . Os autores exploram o quanto
o vulgo progresso da expansão do
agronegócio na região distribui mal e
porcamente a riqueza gerada, entre uma
pequena elite localizada em poucos
municípios. A sacada do Favareto foi analisar
a dinâmica territorial e a expansão do
agronegócio no espaço justamente explorando
a dinâmica entre Chapada e Baixões, alto e
baixo, como uma reprodução crítica do já
desgastado dilema entre um Brasil proto-
urbano “moderno” e  um Brasil rural
“atrasado” (entre mil aspas, por favor).



Visita técnica à Copabase/Crédito da foto:
Site da cooperativa
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E na mesa? A diferenciação da comida de
Chapada e Baixões (na região chamada de Vãos)
é evidente no Grande Sertão de Rosa. Mas também
se veem contradições evidentes de uma sociedade
em transformação, para bem e para mal. Todos os
elementos dos Baixões estavam lá. O frango caipira,
o açafrão da terra, o urucum e o alho do quintal, a
salada da horta do vizinho, o feijão batido, a
mandioca mole colhida na hora, a farinha de 
pilão, o músculo cozido no molho, as abóboras,
abobrinhas, maxixes, pepinos, a fruta do pé do
quintal, até mesmo os sucos de frutos do 
Cerrado da Cooperativa da Agricultura 
Familiar Copabase. Mas a Chapada também já
havia descido aos Vãos. O óleo de soja transgênico
que refoga tudo, os refrigerantes, o arroz que vem
de caminhão do Rio Grande do Sul, a duplinha
morte lenta glutamato monossódicos + corantes, e o
diabo do insosso frango de granja, que tão diferente
de um frango de verdade, bem que poderia se
chamar granjo.
As Donas Firminas e as Marias das Graças, por
diversas vezes, mostravam orgulho do que
cozinhavam – e como cozinhavam! Volta e meia
soltavam frases com um quê de resistência e um
tanto de gastronomia: “jamais vou servir pro meu
convidado esse frango branco aguado. Frango de
granja não doura, sai uma aguaceira”, “com fruta
boa do pé, o suco não precisa de açúcar, só gelo”,
“salada boa tem que ser colhida de manhãzinha e
não pede azeite, só sal e um limãozinho rosa”, “esses
ovos de granja tem gema branca esquisita porque
não dão as cascas do açafrão pro frango”, “farinha
de pilão que é farinha de verdade, as outras
parecem areia!”, dentre muitas outras. Cada vez que
ouvia uma dessa, me lembrava de alguma aula de
gastronomia, de alguma teoria da química e física
dos alimentos, de alguma técnica que já vi em
alguns destes restaurantes famosões por aí.
Modernas eram elas.

O quanto essa distinção ainda faz sentido para nós,
em um mundo quase pós-pandêmico e virtualizado?
Bom, a comida jamais será virtual. Talvez olhando
para o que se põe à mesa nas Chapadas e nos
Baixões tenhamos uma percepção mais clara e atual
deste dilema. Em outras palavras, o que nos conta a
comida destes dois mundos sobre a persistência da
ideia falaciosa de um rural atrasado em
transformação rumo ao urbano moderno?
Minha pequena contribuição em tentar responder
essa pergunta advém de uma experiência de visita à
parte desse território em uma imersão cultural
acompanhando a rota d’O Caminho do Sertão  no
noroeste mineiro em julho de 2019.
Por cerca de duas semanas, acompanhei uma trupe
de mais 100 caminhantes por quase 200 km e duas
semanas, percorrendo Vãos e Sertões, até subirmos
à Chapada de Chapada Gaúcha, Minas Gerais.
Neste tempo tive o prazer e o privilégio de cozinhar
ao lado de Donas Firminas, Marias, das Graças,
Rosanas, Helenas, todas mulheres, todas de vários
alguns filhos, algumas de mais e outras de menos
sorrisos, algumas mais sisudas, outras desconfiadas.
Eu observava, ajudava e tentava me esquivar ao
máximo que podia do papel de “chef de Brasília”
que a situação me impunha, às vezes devido à
própria introdução feita pelos organizadores da
caminhada destebranco, homem e jovem – um
alienígena naquelas cozinhas.
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Leia, ouça e assista algumas indicações para 
estimular o pensar comida fora da cozinha

A HORA DO CHÁ
Podcast do pessoal da pesquisa

em Cultura e História da
Alimentação do Instituto Federal

de Brasília (IFB) discute temas
urgentes da gastronomia. Neste
momento, está no ar uma série

muito legal acerca de alimentação
nas religiões. Ouça gratuitamente

o streaming no Spotify

HISTÓRIA & ALIMENTAÇÃO:
BRASIL SÉCULO XVI-XXI

Saindo agora do forno, esta
coletânea da editora paraense
Paka-Tatu reúne textos de 33

pesquisadoras e pesquisadores
de várias regiões do País sobre o

tema. Organização de Leila
Mezan e Sidiana Macêdo

TREVOR NOAH: 
FILHO DE PATRICIA

Este show solo do humorista e
apresentador sul-africano Trevor
Noah tem muito mais a ver com
comida do que você imagina. Ele
parte de provocações acerca de
colonialismo e... tacos nos EUA.

Disponível na Netflix.
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UMA EDUCAÇÃO PARA 
O FUTURO PRECISA SE

ENGAJAR EM UM
PROCESSO DE
APRENDIZAGEM
HORIZONTAL E 
QUE ESTIMULE A

CONSTRUÇÃO COLETIVA
DO PENSAMENTO FORA 

DA CAIXINHA 

E S C O L A  D E  H U M A N A S

e d u c a ç ã o  t r a n s d i s c i p l i n a r




