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Muito se fala sobre como é significativo o ato de comer
junto, o exercício da comensalidade em um de seus mais
orgânicos e íntimos desdobramentos: a comunhão
familiar simbolizada pela mesa farta. É sobre este signo
que a presente edição de O Bicho Todo vai refletir. Mas
nem tudo é afeto na comunicação do encontro mediado
pela mesa ou simbolizado pela comida compartilhada.
Especialmente para esta edição, 
resultado do curso livre on-line Comida de Pensar,
temos a honra de contar não somente com nossas
brilhantes alunas que, tão prontamente abriram seus
corações (e até a despensa da casa da sogra), mas
também com a mestra, professora e doutoranda Raquel
Cantarelli . Pesquisadora do campo da semiótica, lente
pela qual vasculha a gastronomia e o ato de comer
junto, Raquel também atuou como professora convidada
em um dos encontros do nosso curso, que inspirou
inclusive algumas das reflexões aqui observadas.
Abrimos a edição com uma crítica afiada da jornalista
Rebeca Oliveira sobre a problemática xepa do
programa Big Brother Brasil e os significados não tão
ocultos por trás da trama do reality show. Também
leremos a pensata da publicitária Cecília Avelino sobre
a máxima nutricional do "você é o que você come"; nos
apeteceremos com o banquete cerratense da professora
e mestra em Turismo Thamyris Andrade, uma
especialista no bioma Cerrado; e dividiremos com vocês
o relato afetivo da jornalista Ronia Alves-Kiskó sobre a
poesia guardada na despensa de sua sogra. 
O nosso objetivo maior ao abordar a temática de
encontros e afetos está, ao final, sempre a serviço de
um pensamento crítico, principalmente em tempos de
narrativas hipócritas. A comida sempre foi um prato
cheio para o sequestro dos afetos a partir de signos
comunicacionais, desde os comerciais de margarina e
temperos ultraprocessados a programas como o
MasterChef. A comida de vó, que outrora simbolizava
conexão íntima, foi capturada para servir de
"storytelling"para fazer merchandising.

afetos sequestrados
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Um manifesto  

O reality show Big Brother Brasil, franquia
internacional que é sucesso no país, tem
vilões enraizados e que perpassam quase
todas as suas 21 edições. Para além de
personagens marcantes, o inimigo não mora
no quarto ao lado, mas na cozinha: é a
temida xepa. 
Na casa, os competidores são divididos em
duas “castas”. A primeira é o grupo VIP, no
qual come-se e bebe do bom e do melhor. O
segundo recai, justamente, na fatídica xepa.
É nela que são servidos cortes de carnes de
menor estirpe, como fígado, rabada e moela,
e acompanhamentos tidos como pouco
sofisticados - na lista, entram arroz, feijão,
lentilha, leite e ovos. 
Em todos os casos, a divisão é escolhida pelo
líder, que castiga seus oponentes deixando-os
por uma semana no grupo da escassez. 

Numa espécie de casa grande moderna,
aquele brother ou sister que está em um
grupo não pode usar a cozinha e nem os
ingredientes do outro. O programa, numa
leitura rápida, se propõe a oferecer
aspectos únicos do que é a experiência
humana e, nesse contexto, inclui-se também
o paladar e o que ele representa.
Demonizar itens básicos que compõem a
cesta básica brasileira e carnes que,
historicamente, batalham para livrar-se do
estigma de “segunda”, é marginalizar o
gosto, oprimi-lo e reduzi-lo a meras
categorias antagônicas. 
Sabe-se bem que, na gastronomia, a
construção do sabor e do que se conhece
como sofisticado está aliado, sobretudo, aos
sabores europeus e à aristocracia. O BBB,
desde que criou essa divisão, faz um pacto
com esse preconceito em rede nacional. 

O desserviço do BBB ao dividir comida em “castas” e demonizar
o consumo de rabada, fígado e moela - mais rejeitados do que
Nego Di, mais cancelados do que Karol Conká 

pela

Rebeca Oliveira



Ao deixar de evidenciar a potência do, bom,
velho e nutritivo arroz e feijão
(recomendado pelas maiores autoridades de
saúde e nutrição nacionais), somado a
pungência de cortes como fígado e rabada,
a Rede Globo, maior emissora do país,
presta um desserviço à nação onde,
atualmente, mais de 10 milhões de pessoas
passam fome - o maior e mais assustador
patamar em 15 anos, impulsionado pela
pandemia do coronavírus. 
"O paladar não é um sentido, não é nem
mesmo somente um sentimento ou um juízo.
sobretudo, o paladar não é uma coisa. O
paladar experimenta-se”. Nicola Perullo, em
seu excelente “O Gosto como Experiência”,
explicitou como acompanhar esse tipo de
desencorajamento à mesa pode fazer com
que outras pessoas, ao partilharem a mesma
refeição com os citados ingredientes,
sintam-se, também, na xepa. Entende-se
como estar “na pior”, desclassificado, sem
eira e nem beira, quando, em suma, estão
no melhor dos paraísos. 
Assim como prega Beauchamp, “o paladar é,
portanto, um entrelaçamento de corpo com
a mente, em constante interação com o meio
ambiente”.

Se o meio ambiente, neste caso uma das
atrações mais acompanhadas na tevê e
citadas nas redes sociais, lhe diz que comer
moela é sinônimo de escassez, certamente
haverão cidadãos e @s cautelosos ao
embarcar no clássico PF à brasileira e as
proteínas que, agora, fazem Projota revirar
os olhos. 
O grande irmão está de olho em você,
alertou George Orwell em 1984. Mas, eis o
alerta: faça o caminho inverso. Nós também
estamos de olho nele. Permita-se escapar
do totalitarismo gourmet, da falsa ideia
criada sobre alimentos mocinhos e vilões. A
comida é processo, é cultura, é
emancipação. 
“Antes dos portugueses descobrirem o
Brasil, o brasil tinha descoberto a
felicidade”, disse Oswald de Andrade, no
sempre moderno manifesto antropofágico.
Pois emendo e sentencio: antes de o BBB
descobrir o Brasil, o Brasil tinha descoberto
a felicidade. E ela mora nas moelas
aceboladas de botequim, nas rabadas e seu
indefectível companheiro agrião, nas
farinhas e nas mandiocas, na goiabada
cascão, nos arrozes e feijões, tão certos
como dois e dois são quatro.



Um banquete 
cerratense
Thamyris Andrade

Como legítima cerratense , cresci às voltas da
cozinha, observando e enaltecendo as fases
percorridas pelo alimento até sua chegada à
mesa do comensal. O contato com a natureza em
sua mais simples apresentação, as práticas da
agricultura familiar e as  arrativas de uma
cozinha sertaneja [mais intensamente durante as
férias escolares, período em que visitávamos meu
avô na roça, situada no oeste baiano] fizeram
crescer em mim um sentimento de pertencimento
e orgulho dos povos do Cerrado. 
 A cozinha cerratense é regada de histórias,
narrativas vibrantes, temperos que curam e um
vocabulário próprio e é por séculos
protagonizada por mulheres fortes, criativas e
destemidas, arrimo de suas famílias.
Benzedeiras, parteiras, raizeiras e cozinheiras!
Uma cozinha que se constrói alicerçada por
instrumentos singulares como o pilão, o quibano,
o tapiti, a peneira, a gamela, o fogão à lenha ou
mesmo o forno de barro construído no quintal. 

É de lei entrar numa cozinha de roça e encontrar
um armário de madeira, sem portas e,
empilhadas em suas prateleiras, inúmeras
panelas de alumínio [amassadas em função de
intenso uso], brilhantes de tanto se arear.
Mais recentemente, a fama desta culinária
acompanha a narrativa dos frutos nativos que
ganharam espaço na mais alta sociedade,
principalmente, pelo engajamento de chefs
renomados, que passaram a incluir tais ‘iguarias’
a seus preparos como feitos inéditos.
Contudo, a culinária dos povos do Cerrado
extrapola a utilização dos frutos nativos. Eles
são sim muito presentes na alimentação desses
povos, na feitura dos doces [doce de cajuzinho
do cerrado, de buriti, de mangaba], dos licores
[licor de jenipapo, de cagaita, de murici] e até
mesmo nas brincadeiras de infância [quem
quando criança não brincou com um jatobá?!].
Apesar disso, existem outras referências, sabores
e preparos nessa culinária. 



Carrego na memória inúmeras lembranças das
comidas preparadas pelas mulheres da minha família,
mãe, tias e, sobretudo, pela minha avó materna, uma
goiana [nascida no nordeste goiano que hoje faz
parte do estado do Tocantins] que ao se casar foi
morar na Bahia, onde criou boa parte de seus filhos.
Os preparos todos eram sempre regados de amor,
cuidado, histórias em volta do fogão e simbolismos
muitíssimo peculiares do nosso território. 
Dos mais triviais, como chamamos a comida do dia a
dia, aos mais simbólicos pratos, aqueles preparados
em dias de festa ou aos domingos, que também são
dias especiais [não somente pela cultura cristã, mas
por ser o dia em que as famílias se reúnem com mais
frequência em volta da mesa]. 
Não é preciso grandes esforços para vasculhar a
memória, e sem titubear, afirmar que o prato que
remonta as mais profundas lembranças gustativas da
minha família é a galinha caipira. Não é frango de
granja, não é frango caipira, é galinha caipira
(também conhecida como galinha de capoeira).
Trata-se de uma galinha doméstica, criada solta e
com alimentação natural. Desde muito nova ouço as
mulheres da família dizerem com desdém “ah, isso é
galinha rhodia” [também conhecida como galinha
vermelha]. Nem de granja, nem caipira, são aquelas
criadas à base de ração, tidas como 
Nas feiras e mercados populares, as galinhas rhodias
são, normalmente, comercializadas em bandejas, já
cortadas e acrescidas de açafrão ou colorau para
parecerem caipiras [por conta da coloração]. Uma
verdadeira galinha caipira é magra por natureza [se
comparada aos frangos de granja; nesse padrão, as
mais gordas dão um melhor caldo para a produção
do pirão e, normalmente, são também comercializadas
inteiras e, dependendo do lugar, ainda vivas. 
Quando porcionada, os pedaços são pouco carnosos,
a carne é tenra, escura e possui penas difíceis de
largar da pele. Fora o "cheirinho de poleiro”; para
não levá-lo para o preparo é preciso passar água
quente na galinha após a limpeza. Veja, é para
escaldar somente, e não deixar a galinha ferver
imersa na água. Minha mãe sempre diz que se ferver,
a galinha perde o sabor, fica insossa.

galinha caipira pro almoço



Tá! Mas voltemos às memórias gustativas. . . 
Dia de galinha caipira é dia de partilha. Não
há nada mais triste do que preparar uma
galinha e sentar-se à mesa sozinha [não há
prazer, digo por experiência]. Na conta de
minha mãe, é preciso ter ao menos 3 pessoas
reunidas, menos que isso “não vale a pena
matar a galinha”. Trata-se de um prato para
comer por completo, por isso também não se
costuma cozinhar a galinha pelas metades.
Não é interessante guardar. É comida de
celebração e toda boa celebração vem
acompanhada do elemento fartura.
São preparadas em comemorações de
aniversários, visitas de parentes, e até para
agradecer a saúde recuperada de algum ente
querido. Sempre é motivo! No interior, é
comum servir a galinha acompanhada de um
bom pirão para as parturientes. Dá uma
sustância danada! Outro detalhe importante:
não pode ser congelada! Na roça, o privilégio
é matar e cozinhar a galinha na mesma hora.
Na cidade, o ideal é ir à feira, escolher a
galinha, e prepará-la no mesmo dia ou em
dias próximos. Não se indica guardar ou
mesmo congelar uma galinha caipira, nem
crua, nem pronta. 
O segredo do sabor está no alimento fresco.
Na feira, a escolha do animal vivo envolve
idade e peso. Não pode ser muito nova nem
muito velha. A galinha nova dizem que é
maldade matar, e a galinha velha dá caldo
grosso, fica rançosa. O bom então é o meio
termo. 

Quanto ao peso, usa-se segurar a galinha de
ponta a cabeça para comparar o peso entre
dois animais. Sem grande precisão, o peso é
avaliado pela quantidade que o sujeito
costuma carregar nos braços. Portanto, cansar
o braço é um bom indicativo para uma
escolha assertiva. 
Já de volta para a cozinha, tempera-se a
galinha com alho, sal, cominho e pimentas (do
reino, de cheiro, calabresa e até uma pontinha
de malagueta, se tiver)! Esqueci de dizer, sou
filha de baianos e as pimentas são
indispensáveis na nossa cozinha. É a vida do
prato!  
Para cozinhar a galinha é preciso refogar os
pedaços numa cama de cebolas douradas em
óleo. É a cebola que traz a cor, e claro, muito
sabor! Depois de refogar, quando os pedaços
estiverem bem douradinhos, coloca-se água
para cozinhar e, somente aí, acrescenta-se o
açafrão, pois se colocar o açafrão antes de
refogar, a galinha não doura. Daí em diante é
esperar o cozido dar ponto na panela de
pressão. 
Para finalizar, a galinha é servida numa
travessa aberta (de modo que todos consigam
identificar suas preferências) e regada por
muito cheiro verde (coentro e cebolinha).
Houve um tempo em que servíamos o cheiro
verde à parte, mas minha mãe e eu
entendemos que ele é parte essencial do
preparo e instruímos que não iríamos mudar a
dança dos temperos. Longe de ser um ato
arrogante, quem quiser, que os tire do prato. 



Na hora de servir, não se pode revirar a
galinha para não quebrar os pedaços. Se
fecho os olhos, posso ouvir a voz da minha
mãe crescer e ecoar da cozinha, enquanto
finaliza as guarnições “não fica revirando a
galinha pra não quebrar tudo”. É que os
pedaços são cozidos de forma tão perfeita
que se mexer muito começam a se desfazer na
travessa. É uma linha muito tênue entre o
cozido perfeito e o desmanche. 
A predileção por determinados pedaços
também remonta o ritual. Há quem goste da
fúrcula para brincar no final da refeição (a
fúrcula é popularmente conhecida como
ganhador, é o osso que vem acompanhando o
peito da galinha, ele tem formato de "V") e,
ao final da refeição, duas pessoas brincam
segurando as pontas até quebrar, quem ficar
com a parte maior, ganha. Há muito não vejo
ninguém mais brincando assim, e tá tudo bem,
são construções e desconstruções que
permeiam a evolução da cozinha [não no
sentido de tornar-se melhor, mas no sentido
de metamorfose].
A gastronomia está em constante
transformação. É como bem descreveu Vivaldo
da Costa Lima sobre o “O sal é um dom”, livro
de Mabel Veloso (2015) dedicado à culinária
de dona Canô: uma cozinha que “sendo
regional, não é fechada numa tradição
estanque. A modernidade os acrescenta
formas novas de um saber antigo”. Os
pedaços nobres são a coxas e as sobrecoxas,
são os mais carnudos e, por isso, é de bom
tom deixá-los para as visitas.

Mas há quem aprecie as asas, o pescoço e até
os miúdos da galinha [coração, fígado e
moela]. Ah, a moela! É a queridinha lá em
casa. Deixar a moela para o outro que se
serve em seguida é um ato genuíno de amor. 
Acompanhado desse banquete é quase
obrigatório encontrar o pirão [quando a
galinha dá bom caldo], o milho verde
refogado na manteiga, o quiabo sem baba
fritinho no alho e azeite, o arroz branco
soltinho, um refogado de abóboras e o feijão
cozido e temperado no dia. Uma refeição das
deusas, as deusas do Cerrado. No exercício da
comensalidade, uma celebração em volta da
mesa, regada de ensinamentos, respeito,
memórias, sabores e muito amor. 
E assim, no desejo de que esse sabor não
finde com a existência das mulheres que
vieram antes de mim [sim, trata-se de uma
história de matriarcado], eternizo essas
memórias em forma de relato e ilustro parte
das práticas culinárias dos povos do Cerrado.
Práticas cheias de afeto e criatividade, do
preparo à partilha. 
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A despensa
da sogra
Ronia Alves-Kriskó



Aos olhos (e estômago) de uma brasileira que
trabalhou pouco mais de uma década na área
de jornalismo gastronômico, a comida é
dominante nas conversas e pensamentos
diários. Antes de mudar para Europa, há
cinco anos, imaginava que visitas a
restaurantes e eventos gastronômicos de rua
se tornariam minhas grandes experiências do
lado de cá. O que nunca me passou pela
cabeça foi que uma simples e  nada pomposa
despensa de alimentos, numa trivial casinha
em Kiskőrös, cidade no interior da Hungria,
fosse arrebatar esse guloso “sonho” europeu. 
A responsável por tamanha proeza foi minha
sogra, Maria Kriskó, carinhosamente chamada
de Marica. Uma senhorinha de 73 anos que
até hoje planta e colhe, no vasto quintal de
casa, uma variedade de frutas e legumes, que
rapidamente se transformam em geleias e
toda sorte de conservas. Toda a incrível
produção de Marica é armazenada na
despensa, que apelidei de “little shop”. O
espaço é pequeno, tem pouco mais de 5m2
com paredes frias, que mantêm uma
temperatura ideal de conservação. 
A cada época do ano um elemento é
adicionado ao “Mercadinho”. Em maio, por
exemplo, morangos e cerejas viram geleia.
Quanto aos vegetais, o repolho e a páprica
ficam prontos em setembro e vão para os
potes de conserva logo após serem cozidos. 
Nas prateleiras também há geleias de
pêssego e ameixa, purê de maçã, suco de
tomate - o melhor que já bebi minha vida -
além de uma infinidade de bandejas,
assadeiras, livros de receitas e muitos, muitos
potes e copos vazios prontos para um novo
lote. Quando vi todos aqueles potes cheios e
os embutidos pendurados no  teto, me senti
transpassando um portal em direção a um
conto de fadas gastronômico. 
Essa mesma despensa é um nostálgico espaço
que remete meu marido József à sua
adolescência. Daquela época, ele relembra
que toda a família se reunia para a produção
de uma variedade de insumos suínos, pegando
o bichinho vivo e transformado em banha,
cortes de carne e embutidos. O fim do
trabalho era regado a doses de pálinka
(aguardente húngara), seguido por um
interminável jantar à base dos 
ingredientes encontrados na despensa.

A despensa da sogritcha é uma realidade na
maioria das casas húngaras. Algumas famílias
ainda mantêm as tradições culturais de cultivo
e conservação dos alimentos para serem
consumidos no decorrer do ano, especialmente
no inverno com temperaturas beeem negativas.
Na contramão do legado familiar, os mais
jovens usam esses quartinhos apenas para
armazenar as compras de supermercado.
József e eu viajamos com frequência à sua
terra natal. Por ali, visitamos lugares incríveis -
como as famosas águas termais -, mas minha
alma e meu coração estão para sempre
guardados na despensa de Marica, que fica
logo atrás da porta ao lado da cozinha. Bem
ali, onde ela armazena sua produção manual
de alimentos, num gesto de carinho, afago e
continuidade da tradição e cultura de seu país. 



O encontro no ato
de comer junto
A Gastronomia pode ser considerada um campo
de estudos no qual diversas disciplinas se
interseccionam. Tendo em vista que a nossa
pesquisa se desenvolve na área da Comunicação,
ao nos alimentarmos na Antropologia da
Alimentação pudemos pensar em outras
perspectivas da nossa relação com a comida e
com o ato de comer. Foi oportuno para
percebermos uma interdependência de saberes
para além da característica interdisciplinar.
Dizemos interdependência de saberes porque a
compreensão não se dá a partir de um lugar, de
uma ou mais disciplinas. Ela vai além de limites
que se queira colocar sobre o conhecer.

A nossa problematização é acerca da forma como
a comida tem potencial de promover um tipo
específico de interação humana: a interação
promovida pelo ambiente criado em torno do ato
de comer juntos. Nesse exercício de perceber a
interdependência de saberes nos deparamos com
diferentes perspectivas da alimentação. Este texto
é parte de algumas das nossas reflexões e elas
partem do pressuposto de que temos negligenciado
com as refeições. Não em relação ao que se come,
mas de como nos colocamos nesse ato tão
cotidiano e, por vezes, ritualístico. Um gesto
simples mas que merece atenção, pois muitas
coisas acontecem enquanto comemos juntos.

Raquel Cantarelli



Quando problematizamos a interação
promovida pelo ambiente criado em torno
do ato de comer, numa estrutura
temporal, sob uma perspectiva do ritual à
mesa, estamos fazendo um exercício
semiótico: problematizar o cotidiano,
olhar para aquilo que é micro,
irrelevante, naturalizado e tensionar. Essa
interação específica tratada por nós
como o encontro não diz respeito
exclusivamente ao encontro físico dos
corpos, mas ao encontro das mentes, das
memórias, das histórias. De toda uma
continuidade1 no sentido peirceano.
Afinal, como já dissemos, o sentido de
refeição não necessariamente tem a ver
apenas com o que se come. Existem
alguns aspectos subjetivos a
seremconsiderados quando olhamos para
a refeição na perspectiva da
antropologia, da sociologia e da
comunicação. Identificar signos que
provoquem a nossa percepção acerca
dessa interação promovida pelo ambiente
criando em torno do ato 
de comer é, portanto, o nosso viés.
Embora a Gastronomia se apresente
como um fenômeno midiático, certamente
comer é uma necessidade básica e um
ritual processo que possibilita o encontro,
a conexão e a socialização. Malinowski 2
(1970) estabelece uma relação entre
rituais e necessidades interessantes para
nós, pois a função do ritual é preencher
necessidades fisiológicas, em primeiro
lugar e, depois, necessidades psicológicas. 
Toda a espetacularização da comida e da
gastronomia, sobretudo pelos meios de
comunicação, foi transformando uma
refeição, algo tão ordinário, em algo
extraordinário: a estrutura do campo
social foi se modificando com a
atualização de hábitos e padrões
alimentares, socialmente incorporados.
Estes são parte constituinte do que o
sociólogo e antropólogo Pierre Bourdieu
(2011) define como habitus: um sistema
aberto de disposições, ações e percepções
que os indivíduos adquirem com o tempo
em suas experiências sociais (nas
dimensões material, corpórea, simbólica,
cultural, etc).



Os gestos à mesa, o glamour moderno que cerca
a Gastronomia com os chefs-celebridades
extremamente mediatizados, e também a venda
de utensílios assinados por eles, encorajam os
indivíduos e servem de convite à experimentarem
outra relação com o ritual de preparar o
alimento, ou ainda com o próprio ato da
refeição. Os novos espaços gourmets nos
condomínios também podem servir de cenário
para alguns espetáculos protagonizados por
atores anônimos. Enfim, somos condicionados e,
portanto, habitus são produzidos.
Curiosamente essa atenção colocada na
reprodução de receitas de reality shows ou na
espetacularização da comida vai esvaziando a
potência desses encontros. Há uma coexistência,
mas não uma integração. Há uma incapacidade
de perceber o outro. E com o isolamento social,
experimentado por nós durante a pandemia da
Covid-19 que se estende desde março de 2020,
estamos experimentando a ausência nas nossas
mesas.
Então, com tudo o que estamos experimentando
nesse isolamento social, quando ele passar, que
levamos à mesa? E essa ausência pode nos
colocar em contato com a potência dos encontros
à mesa, quando pudermos voltar a nos encontrar.
Será então o momento oportuno para utilizarmos
a comida, o momento de uma refeição, para
devolver algo às pessoas e a nós mesmos. Será
na extensão de uma mesa que nos imagino
deixando de coexistir/coabitar para conviver. 
Onde poderia haver o enfraquecimento das
referências coletivas, gerando um individualismo
exacerbado, poderemos experimentar um
fortalecimento das relações a partir das
individualidades, onde cada um significa, passa a
fazer parte deixando de ser mais um espectador. 

Numa dimensão pessoa/grupo, no momento
em que compartilhamos a mesa novamente
formaremos um grupo, faremos parte. O
grupo é mais do que a soma das pessoas.
Ganha-se uma dimensão de família, uma
comensalidade familiar. Para Certeau (2009)
os hábitos alimentares constituem um domínio
em que a tradição e a inovação têm a mesma
importância, em que o presente e o passado
se entrelaçam para satisfazer a necessidade
do momento, trazer a alegria de um instante e
convir às circunstâncias. Vivenciarmos
situações de sentar à mesa, nos permite
consumir um prato como uma linguagem que
alimenta o corpo e as memórias. É uma
oportunidade de refletirmos acerca do valor
simbólico de estar com o outro, da
importância de resgatarmos esses momentos
únicos, o contato com a nossa ancestralidade
– algo que nós estamos perdendo e não
percebemos.
A comida é meio, e não fim. O fim é
compartilhar. Portanto, mesmo os que não tem
tempo de cozinhar não significa que precisam
se privarem do ritual de tomarmos uma
refeição em conjunto e de nos alimentarmos
de tudo que esse ritual tem a nos oferecer
como um processo social que nos proporciona
acharmos soluções conjuntas e termos o
prazer de estarmos juntos ainda que nossa
sociedade esteja, por vezes, fracionada e
refratária.
Percebemos o longo caminho que temos para
percorrer, mas, acreditamos que o encontro
promovido pelo ato de tomarmos uma
refeição em conjunto configura um espaço
para resgatarmos a comunicação na presença,
o vínculo e nossos afetos.

1 O conceito semiótico de continuidade (C.P. 1.175) proposto por Charles Sandes Peirce (1827 – 1914) trata da não ruptura entre corpo
e mente, trata da união entre passado, presente e futuro. Em oposição a Descartes: “penso, logo existo” que nos remete a distinção
entre corpo e mente sugerindo que o pensamento está no homem. Peirce, numa matriz cosmológica, nos mostra que o homem está no
pensamento.

2 Em Uma Teoria Científica da Cultura (1970), Bronislaw Malinowski afirma que a cultura representa a totalidade social, o conjunto de
todas as instituições, um “ambiente artificial”, um meio de atender as necessidades humanas. Ele também define função como uma ação
coletiva responsável por satisfazer uma necessidade (fome, procriação, proteção etc.). Isso ocorra quando há cooperação, organização
entre os indivíduos.



“Somos o que comemos”. Essa é uma das frases mais comuns ditas por nutricionistas
para te convencer a se alimentar bem. Mas ela vai muito além dos valores
nutricionais na alimentação e muitas vezes não percebemos isso. Segundo Massimo
Montanari, “comida é cultura quando produzida, porque o homem não utiliza apenas
o que encontra na natureza (como fazem todas as outras espécies animais), mas
ambiciona também criar a própria comida sobrepondo a atividade de produção a de
predação.” 
Ao descobrir o fogo o ser humano começa a transformar a sua comida, descobrindo
novos sabores, e a partir deste momento se torna um ser sociável, já que precisará de
ajuda para manter o fogo. 
Quando escolhemos fazer um churrasco em comemoração a uma data especial
estamos nos aproximando das nossas origens, colocando um alimento na brasa e
reunindo pessoas ao redor deste fogo. Isso nos une como sociedade, faz parte da
nossa cultura como seres humanos. 
Com os diferentes climas que temos ao redor do mundo, encontramos churrasco das
mais diversas formas, quem nós somos. As receitas de família e as tradições de cada
região são responsáveis por construir cada prato de forma tão única. 
A comida vem carregada de história, de cultura, dos ensinamentos que permitiram
que tal alimento chegasse até nós, das guerras pelas especiarias, das fermentações
bem sucedidas e das plantações nunca cessadas. Somos tudo aquilo que comemos
porque o que comemos tem um pouco de cada um de nós.

Somos o que
comemos

Cecília Avelino
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Leia, ouça e assista algumas indicações para 
estimular o pensar comida fora da cozinha

BONDE BOCA
Podcast apresentado pela

jornalista gastronômica Clarisse
Duarte, se utiliza de bom humor

para falar sobre tretas e
peripécias de gente que gosta de

comer (bem ou mal não é a
questão). Ouça gratuitamente em

streaming no Spotify.

O MILHO NA ALIMENTAÇÃO
BRASILEIRA

Neste novo livro, o siciólogo
Carlos Alberto Dória organiza

textos que investigam as origens
e usos do milho em nossa cultura

alimentar. Com participação de
Ana Rita Suassuna, João Luiz

Máximo e Rafaela Basso.

A GANHA-PÃO
Indicada ao Oscar, esta animação

multinacional dirigida pela
britânica Nora Twomey transpõe

para esta linguagem o livro da
canadense Deborah Ellis sobre

uma adolescente afegã que
precisa se passar por menino
para sustentar a família. Em

streaming na Netflix.





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 
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