
 

 

 

 
UFBA\LNCC\UNEB\UEFS\IFBA\SENAI-CIMATEC\FACED\IHAC 

Universidade Federal da Bahia 
Laboratório Nacional de Computação Científica – LNCC/MCT  

Universidade do Estado da Bahia 
Universidade Estadual de Feira de Santana 

Instituto Federal da Bahia 
SENAI/CIMATEC 

Faculdade de Educação – FACED – UFBA – Sede 
Instituto de Humanidades, Artes e Ciências – IHAC – UFBA – Co-promotor 

Doutorado Multi-institucional e 
Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento 

 
 
 

 

 

 

 

LÍLIAN LESSA ANDRADE 

 
 
 
 
 
 

CONSCIÊNCIA ALIMENTAR: memórias e práticas alimentares em 

Bananeiras, Ilha de Maré 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador - BA  

2017 



1 

 

 

 

LÍLIAN LESSA ANDRADE  

 

 

 

 

 

CONSCIÊNCIA ALIMENTAR: memórias e práticas alimentares em 

Bananeiras, Ilha de Maré 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Doutorado Multi-

Institucional e Multidisciplinar em Difusão do 

Conhecimento, como requisito para obtenção do 

grau de Doutora em Difusão do Conhecimento. 

 

Orientador: Prof. Dr. Gustavo Bittencourt Machado 

 

 

 

 

 

Salvador - BA 

2017 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico à Família,  

com amor, consciência e gratidão. 

 

  



5 

Agradecimentos 

 

A Deus, por cada amanhecer. 

Aos familiares (pais, irmãs, sobrinhas e sobrinho queridos, prim@s e tias),  

E Lucicinha pelo apoio e atenção, além dos cuidados com minha Udí (Ângela),  

Esse anjo que tenho o prazer de ser mãe e amiga; 

A Fon, meu amado e corretor, e Jair, o Mestre querido.  

Gratidão ao Capítulo Luz do Ocidente, por contribuir com reflexões vitais. 

Agradeço ao orientador, pela gentileza e atenção, 

Corrigindo e orientando, com palavras sábias, diretas e objetivas. 

E aos colegas, professores e funcionários do DMMDC, a todos, sem exceção, 

Inclusive às bancas, pelas significativas contribuições.  

Teresinha Fróes (DMMDC) e Carminha (Maria do Carmo Freitas – ENUFBA) não 

Posso deixar de citar, pois me inspiraram com seus exemplos, amizades e escritos. 

Agradecimento especial, aos ingressantes de 2013; sinceramente,  

Amigos do coração, das risadas, das merendas, dos eventos 

E das bancas internacionais, com ou sem média, por que não? 

Sem esquecer os agregados de 2012 e 2014, 

Que se integraram à nossa união. 

De 2013 tenho duas mais chegadas, Mariel, companheira irmã 

Antropóloga, tradutora e artista de plantão, 

Que, com seu olhar atento e palavras afiadas, 

Orientou, corrigiu e alertou, do amanhecer ao anoitecer, 

De Salvador ao Rio de La Plata. 

E Bárbara, colega e amiga de todos os trabalhos, 

Topando com sensibilidade a construção em Simpósios, Congressos e Publicações. 

Às estudantes de Nutrição, também preciso registrar, 

Minha gratidão pela companhia nos estudos e viagens por terra e mar, 

E os amigos e colegas dos projetos de Saúde Ocupacional, 

Imbuídos na melhoria da qualidade de vida de pescadores e pescadoras artesanais. 

Às marisqueiras e pescadores de Bananeiras, 



6 

Que me acolheram, me ensinaram e compartilharam 

Partes das suas vidas, para se tornarem partes das minhas letras.  

Valeu, Anelita, D. Mirinha, D. Vilma, Seu Djalma, Regina e Rejane,  

sem vocês esse trabalho não faria sentido! 

À família toda de Seu Djalma, especialmente D. Vilma, Regina (minha querida guia), 

Rejane e Val, agradeço mais de perto, pelo cuidado, hospedagem, 

Acompanhamentos por terra, mangue e mar, além de Sidiana, Nêga, Rita e Carla, 

Sempre dispostos a ajudar. 

Agradeço à ENUFBA, por essa oportunidade de afastamento para estudar,  

Que tornou possível esse sonho realizar. 

  



7 

RESUMO 

 
Esta pesquisa defende o tema da consciência alimentar enquanto parte do tripé – 
Segurança Soberania e Consciência Alimentar na direção da sustentabilidade. 
Apresenta o resultado de pesquisa qualitativa com elementos etnográficos realizada 
em Bananeiras, Ilha de Maré, no período de 2013 a 2016, sendo fundamentada 
também nas experiências desenvolvidas junto à comunidade da Ilha de Maré desde 
2008. Foi realizada entrevista semiestruturada com seis (6) moradores da 
comunidade. A tese está disposta em capítulos, fundamentando os conceitos de 
segurança, soberania e consciência alimentares, descrevendo um percurso sobre a 
ilha e analisando as entrevistas realizadas. Dentre as conclusões, ressaltamos que a 
Segurança Alimentar está mais próxima de ser atingida no Brasil após os 
investimentos dos governos do Partido dos Trabalhadores, enquanto a soberania 
ainda demanda lutas na esfera social e política, e a consciência se insere como 
fundamental para integrar o indivíduo consigo mesmo, criando uma nova cultura na 
direção da sustentabilidade. A consciência, considerada neste trabalho uma 
faculdade humana à disposição, que possibilita alinhar necessidades e desejos 
quanto à alimentação, contribuindo para a sustentabilidade. Para os entrevistados, 
peixes e mariscos, banana verde, mandioca e derivados foram os alimentos que 
garantiram a sobrevivência na ilha e a monotonia provocada pela frequência do 
consumo foi apresentada como justificativa para aversão ou baixo consumo de 
alguns desses alimentos na atualidade. O pescado é a base da sobrevivência, tanto 
como alimento quanto como mercadoria comercializável. Assim como descrito nas 
referências quanto aos onívoros (seres que se alimentam de todas as espécies 
comestíveis) as entrevistas revelam a influência da mídia, os apelos sensoriais, de 
praticidade e custo nas escolhas alimentares. Ao tempo que existe maior acesso a 
uma diversidade de alimentos, há também dúvidas quanto à sua qualidade. A 
sustentabilidade é um tema urgente na ilha, pois há relatos de contaminação 
ambiental e adoecimentos provocados por contaminações externas, bem como de 
práticas ambientalmente insustentáveis por moradores e visitantes. A educação 
direcionada à construção de conhecimentos quanto à sustentabilidade, baseados na 
consciência alimentar, com a continuidade dos projetos planejados junto à 
comunidade é prevista como perspectiva de ação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Consciência alimentar. Segurança alimentar. Soberania 
alimentar. Sustentabilidade. 
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RESUMEN 
 
Esta investigación discute y define el tema de la conciencia alimentaria como parte 
de la trilogía: Soberanía, Seguridad y Conciencia Alimentaria, enfocada hacia la 
sostenibilidad. Se presentan los resultados de la investigación cualitativa con 
fundamentos etnográficos, realizada en Bananeiras, isla de Maré, entre los años 
2013 al 2016, también se basa en experiencias anteriores desarrolladas junto a los 
integrantes de esa comunidad desde 2008. Se realizaron entrevistas semi-
estructuradas a 6 (seis) residentes de la comunidad. La tesis se organiza en 
capítulos, basada en los conceptos de seguridad, la soberanía alimentaria y la 

conciencia, describiendo un recorrido por la isla y análisis de las entrevistas. Entre las 
conclusiones, se destaca que la Seguridad Alimentaria es probable de concretar en 
Brasil gracias a las políticas específicas y las inversiones realizadas durante los 
sucesivos gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT); mientras que la Soberanía 
aún exige discusiones más profundas a ser realizadas en el ámbito social y político. 
La Conciencia se agrega como concepto fundamental para integrar al individuo 
consigo mismo, creando una nueva cultura en la dirección de la sostenibilidad. La 
conciencia es considerada aquí como una facultad humana disponible que permite la 
alineación de las necesidades y deseos en relación con la comida, lo que contribuye 
a la sostenibilidad. Para los entrevistados los pescados, mariscos, plátano verde, 
yuca y sus derivados aseguraron la supervivencia en la isla desde siempre. La 
monotonía causada por la frecuencia de uso de esos alimentos se manifestó como 
la principal justificación por la aversión y el bajo consumo de algunos de ellos en la 
actualidad. El pescado es la base de la supervivencia tanto como alimento como por 
ser un producto comercializable. Las entrevistas revelan la influencia de los medios 
de comunicación referido al consumo de alimentos; lo atractivo y sensorial además 
de las facilidades, practicidad y costo tienen mucho peso a la hora de escogerlos. Al 
mismo tiempo que existe mayor variedad y acceso a los alimentos, también hay 
dudas en cuanto a su calidad. La sostenibilidad es un tema urgente en la isla, ya que 
hay informes de contaminación ambiental y enfermedades causadas por la 
contaminación externa, así como prácticas ambientales insostenibles realizadas por 
los residentes y visitantes de la isla. Está previsto organizar junto a la comunidad, 
proyectos de educación dirigidos a construir conocimiento que fomenten la 
sostenibilidad basados en la conciencia de alimentos. 
 

PALABRAS CLAVE: conciencia alimentaria; seguridad alimentaria;soberanía  
alimentaria; sostenibilidad. 
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ABSTRACT 
 

This research discusses and defines the issue of Food awareness as part of the 
trilogy: Sovereignty, Security and Food Consciousness, focused on sustainability. 
The results of this qualitative research with ethnographic support, carried out in 
Bananeiras, Maré Island, between the years of 2013 and 2016 are presented. It is 
also based on previous experiences developed with the members of that community 
since 2008. Semi-structured interviews to 6 (six) residents of the community were 
doing. The thesis is organized in chapters; based on the concepts of security, 
sovereignty and food awareness, describing a trip around the island and analyzing 
the interviews. Among the conclusions, it is highlighted that food security is likely to 
materialize in Brazil thanks to the specific policies and investments made during 
successive governments of the Workers Party (PT); While the Sovereignty still 
demands deeper discussions to be carried out in the social and political area. 
Consciousness is added as a fundamental concept to integrate the individual with 
himself, creating a new culture in the direction of sustainability. Consciousness is 
considered here as an available human faculty that allows the alignment of needs 
and desires in relation to food, which contributes to sustainability. For the people of 
the island the fish, seafood, green banana, cassava and their derivatives ensured the 
survival on the island since ever. The monotony caused by the frequency of use of 
these foods was manifested as the main justification for the aversion and low 
consumption of some of them today. Fish is the basis of survival both as food and as 
a marketable product. Like all omnivores, the islanders reveal the influence of the 
media on food consumption; the attractive and sensorial in addition to the facilities, 
practicality and cost have great weight when choosing them. At the same time that 
there is greater variety and access to food, there are also doubts as to their quality. 
Sustainability is an urgent issue on the island, as there are reports of environmental 
pollution and diseases caused by external pollution, as well as unsustainable 
environmental practices by residents and visitors to the island. It is planned to 
organize with the community, education projects aimed at building knowledge that 
promote sustainability based on food awareness. 
 
Keywords: Food awareness, Food security, Food sovereignty, Sustainability. 
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I – INTRODUÇÃO 

 

Este documento apresenta o trabalho desenvolvido no Doutorado Multi-

Institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento, iniciado no primeiro 

semestre de 2013 e finalizado no segundo semestre de 2016.  

Os primeiros semestres letivos foram dedicados à realização de 

componentes curriculares obrigatórios e optativos. Durante todo o período estive 

envolvida na organização e participação de eventos científicos e publicações, além 

de comissões e representação estudantil. Dentre as produções coletivas destaco 07 

(sete) capítulos dispostos em 04 (quatro) livros: Farinha de mandioca – o sabor 

brasileiro e as receitas da Bahia, sob a edição do SENAC-SP (2013), organizado por 

Raul Lody; Extensão Universitária e Cidadania: ações curriculares em comunidade e 

sociedade, editado pela EDUFBA (2014), sob organização de Maria Constantina 

Caputo e Carmen Fontes Teixeira; Sofrimento negligenciado: doenças do trabalho 

em marisqueiras e pescadores artesanais, editado pela EDUFBA (2014) e Águas de 

Comer: peixes, mariscos e crustáceos da Bahia, sob a edição do SENAC-SP (2016), 

organizado por Raul Lody. Foram publicados também dois artigos em periódicos e 

participei de eventos científicos internacionais com publicação na Argentina (2014), 

México (2015), Uruguai (2016) e no Brasil (2013, 2014, 2015 e 2016), além de 

eventos Nacionais e Regionais, difundindo as produções, dialogando e construindo 

novos conhecimentos. 

As produções referidas relacionam-se com o tema desta pesquisa, mas 

não estão aqui reproduzidos enquanto capítulos. Essas produções contribuíram para 

subsidiar o amadurecimento do tema e a construção da argumentação sobre 

consciência alimentar, bem como conhecer outros trabalhos e produções que se 

articulam com o tema pesquisado. 

A Tese ora apresentada parte do texto aprovado na qualificação, sendo 

tratada a Consciência Alimentar enquanto um percurso subsequente à Segurança e 

Soberania Alimentares, tendo como locus a comunidade de Bananeiras, na Ilha de 

Maré. A tese está disposta em capítulos: no Capítulo 1, intitulado Da Segurança à 

Consciência Alimentar, apresentado na qualificação, inicio a argumentação a partir 

do percurso histórico, justificando o estudo da consciência alimentar. No Capítulo 2, 

Ilha de Maré: terra, mar e mangue, descrevo mais detalhadamente características e 
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experiências na ilha e as relações com a comunidade de Bananeiras.  Os Capítulos 

3, 4 e 5 aprofundam as questões discutidas nas entrevistas, sendo que no Capítulo 

3 – Da consciência e das comidas, dialogamos sobre as memórias da alimentação e 

as relações com a consciência alimentar, seguindo no Capítulo 4 – As comidas da 

modernidade e a comunidade, refletindo acerca dos hábitos alimentares atuais e 

reflexões acerca da alimentação contemporânea e finalizando, perspectivas e 

possibilidades no Capítulo 5 – Sustentabilidade e consciência alimentar: 

perspectivas, quando dialogamos acerca de perspectivas e análises de possíveis 

trajetórias para ações relacionadas à consciência alimentar. 

O objetivo central da Tese é defender que a consciência alimentar pode 

definir nova trajetória na questão alimentar, a partir da integração do ser humano 

consigo mesmo, com seus semelhantes e com o ambiente do qual é parte 

integrante, a partir de atitudes sustentáveis. A Segurança e Soberania Alimentares 

fazem parte do percurso histórico percorrido pelo Ser Humano, porém os hábitos e 

práticas alimentares têm se configurado como fonte de desequilíbrio individual 

(prazer x culpa x adoecimento) e ambiental, sendo proposta reflexão, despertamento 

e desenvolvimento da consciência, no sentido de integrar o indivíduo consigo e com 

o ambiente do qual é parte integrante. Ações individuais, inseridas em contextos 

sociais, podem dialogar com questões governamentais, evitando que o Ser Humano 

apenas repita padrões, mas também crie para si, sensibilizando e motivando seu 

entorno social, de maneira que possa haver integração entre seus desejos e 

necessidades alimentares, tornando-se cada vez mais sustentável. 

Dialogando e observando pescadores e marisqueiras da comunidade de 

Bananeiras, percebi seu interesse e preocupação com as suas questões de saúde e 

do ambiente em que vivem. Apoiada por lideranças comunitárias e moradores, 

planejamos investigar as mudanças alimentares a partir das suas percepções e 

associar com as transformações alimentares percebidas mundialmente. Incluímos a 

relação da alimentação com a saúde individual e ambiental, buscando dialogar a 

partir nas narrativas sobre suas memórias, seus hábitos alimentares atuais e as 

perspectivas relacionadas à sustentabilidade.  

As narrativas se apresentam no presente, enquanto referências 

individuais da alimentação do passado, e se constituem como pontos de partida para 

ações relacionadas à consciência alimentar, possibilitando a reflexão quanto à sua 
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trajetória e padrões de ação. Sarlo (2007, p.24-5), apresenta uma consideração 

importante acerca da narração da experiência: 

A narração da experiência está unida ao corpo e à voz, a uma presença real 
do sujeito na cena do passado. Não há testemunho sem experiência, mas 
tampouco há experiência sem narração: a linguagem liberta o aspecto mudo 
da experiência: redime-a de seu imediatismo, ou de seu esquecimento e a 
transforma no comunicável, ou seja, no comum. 

 
Dessa forma, as lembranças foram narradas de acordo com o 

direcionamento dos momentos da entrevista, e outras narrativas e ações compõem 

nossa experiência junto à comunidade, ao longo de atividades de pesquisa e 

extensão. 

Na relação com a comunidade de Bananeiras, Ilha de Maré, não foi 

pensada uma ação como contrapartida, pois esse projeto faz parte de outro mais 

amplo, cujo percurso é dialogado com a comunidade e, além disso, a pesquisa não 

se finda com o doutorado, pelo contrário, novas perspectivas se apresentam como 

relevantes para novas e/ou continuadas ações. 

Assim como registrado por Montenegro (2003) sobre apropriação do 

saber local, há resistência da comunidade da ilha para pesquisadores que não 

tenham uma relação de parceria, pois já têm marcas de diversas experiências 

negativas, de investigações que apenas buscavam informações, sem compromisso 

com a comunidade. 

Por outro lado, importa registrar o significativo apoio da comunidade como 

um todo, abrindo as portas das suas casas e das suas vidas, permitindo a 

aproximação e aprofundamento quanto às questões históricas das famílias e da ilha, 

contribuindo com fundamentos e construção de laços para que possamos dar 

continuidade aos projetos previamente planejados, bem como construir outros, 

relacionados à produção, consumo e comercialização de alimentos, com vistas à 

consciência alimentar. 

A minha trajetória de vida, em grande e significativa parte no interior da 

Bahia (Jequié), bem como a formação acadêmica e atuação profissional na docência 

há dezoito anos na área da Alimentação e Nutrição, denotam o interesse e 

implicação relacionados à Consciência Alimentar.  
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II – METODOLOGIA: BASE EPISTEMOLÓGICA E CARACTERIZAÇÃO DO 

PERCURSO DA PESQUISA 

Ao descrever o percurso da investigação, é necessário caracterizar a 

pesquisa em diversos aspectos, a saber: abordagem, natureza, objetivos e 

procedimentos, tanto para esclarecer ao leitor como, quando, quanto e onde ocorreu 

a pesquisa, quanto para nortear o pesquisador quanto ao início, meio e fim da 

mesma (GERHARDT & SILVEIRA, 2009). Nem todos os aspectos dessa pesquisa 

foram especificamente contemplados nas referências acessadas pela autora, sendo, 

portanto, apresentadas as aproximações que tangenciam uma ou mais teorias sobre 

a descrição metodológica do trabalho realizado.  

Saliento a dificuldade de enquadramento dos aspectos da pesquisa nos 

campos disciplinares definidos nas referências sobre o fazer científico, inclusive 

diante da formação multidisciplinar deste doutorado, que nos impõe o importante 

exercício na direção do rompimento da disciplinaridade, oportunizando 

compreensões e diálogos entre diversas formas de construção científica. Segue o 

resultado do esforço para estabelecimento do diálogo acerca da descrição do fazer 

científico, realizado durante o doutorado. 

Metodologia, pela etimologia da palavra, significa estudo do método, 

porém, comumente é utilizada para indicar o percurso da investigação e a análise e 

apresentação dos resultados. É desta forma que será considerada no trabalho ora 

apresentado. Seguindo o que aborda Minayo (2013, p.22), a metodologia não é 

apenas um conjunto de técnicas a serem usadas, mas “o caminho e o instrumental 

próprios de abordagem da realidade”. Assim, a metodologia não é uma receita 

reaplicável, especialmente por três questões: a primeira porque não acredito em 

receita reaplicável – quando muda o pesquisador, muda a relação da pesquisa, 

portanto dois pesquisadores não fazem o mesmo trabalho, ainda que sigam o 

mesmo método. Segundo, porque a interação com o ambiente transforma a 

percepção do pesquisador e indica mudanças necessárias no trajeto da pesquisa; 

dessa forma, aprisionar-se inflexivelmente ao método significa distanciar-se do novo 

que se apresenta; e, terceiro, porque não houve um conjunto de procedimentos que 

dessem conta dos meus objetivos de pesquisa, sendo necessário buscar 

referenciais e reflexões que pudessem direcionar o melhor caminho a seguir.  

Partimos do conceito de pesquisa de Galeffi (2009, p.86) que propõe: 
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A pesquisa, segundo nossas posições é, acima de tudo, uma aventura 
pensada, implica conhecimento historicamente acumulado, mas, também, 
um imaginário em criação; é produzida numa comunidade de argumentos, 
existe para provocar alterações, turbulências de escalas, inacabamentos, 
relações instáveis, consensos não resignados. É neste movimento que a 
idéia (sic) de rigor deve se inspirar e ser constituída. 
 

 Seguindo a aventura da pesquisa, seguem algumas caracterizações 

acerca do trabalho realizado. Quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa 

qualitativa em função dos seus objetivos, pela compreensão de que mensuração 

não dá conta do diálogo estabelecido para estudo do tema. Não se trata da 

superioridade da abordagem qualitativa ou quantitativa em relação à outra. Seguindo 

o que propõe Galeffi, (2009, p.15) quanto ao questionamento sobre pesquisa 

qualitativa:  

Esse movimento de indagação é contrário a qualquer separação entre 
quantitativo e qualitativo, objetivo e subjetivo, mente e corpo, pois a 
separação é uma construção cultural e o que se quer saber diz respeito à 
totalidade vivente que cada um de nós abriga, independentemente do grau 
de compreensão e da explicação que se possa vir a alcançar em qualquer 
movimento. 

 

Dessa forma, caracteriza-se o estudo qualitativo como próprio e 

apropriado, diante do ser humano complexo e polilógico (GALEFFI, 2009). A 

aproximação com estudos sobre a abordagem qualitativa permitiu projetar a 

pesquisa com elementos etnográficos a partir da etnopesquisa crítica implicada 

descrita por Macedo (2012), considerando a teoria interpretativista de Geertz, 

tratado na Interpretação das Culturas (1989). Foram realizados registros 

fotográficos, diário de campo, entrevistas em profundidade e análise. 

Quanto à natureza da pesquisa, as referências indicam duas 

possibilidades: básica, “objetiva gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da 

Ciência, sem aplicação prática prevista” (GERHARDT & SILVEIRA, 2009, p.34) e 

aplicada, “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução 

de problemas específicos”. Considero que esta pesquisa se aproxima mais da 

pesquisa aplicada, quanto à geração de conhecimentos para aplicação prática, 

porém, compreendo que a aplicação prática é útil para o avanço da ciência e que 

toda investigação gera conhecimentos novos, portanto essas duas possibilidades 

não são antagônicas. 

Os objetivos da pesquisa são exploratórios e descritivos, a partir da 

consideração de Gil (2002), uma vez que se pretende tanto maior familiaridade com 
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o problema; aprimoramento de ideias, quanto a descrição de características de uma 

população ou fenômeno, levantando opiniões, atitudes e crenças. 

Os procedimentos utilizados contemplaram a pesquisa bibliográfica e a 

pesquisa de cunho etnográfico, ou com elementos etnográficos, aproximando-se da 

etnopesquisa crítica e multirreferencial descrita por Macedo (2004). Ainda que tenha 

havido a imersão na comunidade de Bananeiras, a fundamentação bibliográfica e o 

diálogo com os autores foram fundamentais para essa construção. 

Geertz (2012) discorre sobre a prática da etnografia e a análise 

antropológica como forma de conhecimento, afirmando que não é uma questão de 

método, mas de esforço intelectual para uma descrição densa. Considera a 

definição de descrição densa a partir de Ryle, diferenciando descrição superficial 

(relato de uma situação) e densa (a interpretação decorrente do processo de 

investigação). Apresento aqui uma proposta de interpretação. Sem a pretensão de 

que seja única, mas a que expressa o compartilhamento de estudos, pesquisas, 

vivências e reflexões sobre a experiência com pescadores e pescadoras artesanais. 

Em relação à memória alimentar, dialogamos com Sarlo (2007), Pollak 

(1989), Montenegro (2003) e Bosi (1999). Montenegro (2003, p.150) afirma que  

O entrevistador deverá colocar-se na postura de parteiro de lembranças, 
facilitador do processo que se cria de resgatar as marcas deixadas pelo 
passado na memória... 
 
O caráter singular de toda memória (mesmo coletiva) e a forma como esta 
sempre se reconstrói a partir do olhar do presente fazem cada entrevista ter 
um significado muito próprio. 

 

Quanto maior a atenção do entrevistador, intervindo nos momentos que 

avaliar como necessários, deixando o entrevistado livre para narrar as lembranças 

das suas experiências, mais profunda tende a ser a entrevista. Considero, por fim a 

interlocução com Galeffi (2009, p.15), quando apresenta o capítulo quanto ao rigor 

das pesquisas qualitativas, esclarecendo que: 

O movimento do presente texto se caracteriza por uma elucidação radical 
das condições, dos limites e das possibilidades da pesquisa qualitativa de 
natureza fenomenológica, compreendendo-se por fenomenologia o esforço 
do pensamento humano em conectar-se com a totalidade do vivido e do 
vivente, tendo-se em vista a autocondução responsável e consequente da 
vida de relação presente. 

 

Tendo cumprido a descrição da estrutura-base da pesquisa, partindo do 

conhecido sobre formatação de pesquisa científica, incluo, a partir de então, a 



21 

apresentação da pesquisa enquanto investigação relacionada às práticas, memórias 

e sentimentos sobre alimentos e alimentação, ou seja, a consciência alimentar 

refletida a partir do sentir, pensar e agir, segundo meu olhar. A pesquisa bibliográfica 

buscou o diálogo entre temas relacionados à consciência alimentar, a exemplo de 

cultura e hábitos alimentares, alimentação natural e saudável e consciência. 

O campo epistemológico que ora me baseio é a multirreferencialidade, 

cuja aproximação se deu a partir de textos de Fróes Burnham, Macedo e a polilógica 

apresentada por Galeffi, que incentiva à ousadia, para o rompimento com essa 

ciência dita regular, que postula limite à criatividade em nome de um dito rigor 

acadêmico. 

Ao lado dos autores citados acima, dialogo com a área da alimentação e 

nutrição, a partir de autoras como Freitas e Santos (2014), que escrevem sobre a 

fenomenologia do comer saudável no mundo da vida e Canesqui e Garcia (2005) 

que também propõe um diálogo entre antropologia e nutrição e Poulain (2013), com 

as sociologias da alimentação e Belasco (2009), refletindo sobre a alimentação do 

futuro. Freitas e Santos (2014), tratando dos conflitos promovidos pelo discurso do 

comer saudável, expressam dois: o discurso biomédico, que define imperativamente 

o saudável, e o acolhimento e compreensão na subjetividade.  

Outros autores que contribuíram sobremaneira com a construção do texto 

foram Singer e Mason (2007), Pollan (2014; 2008; 2007) e Bontempo (2003) 

tratando da ética da alimentação e do comer para o onívoro. E, para pensar 

sustentabilidade e perspectivas, Capra e Luisi (2014), Lipton (2007), Barreto (2005, 

2006, 2013), além de diversos documentos oficiais (relatórios, cartilhas e diretrizes), 

artigos, dissertações e teses digitais, que atualizam e aproximam as experiências do 

locus da pesquisa. 

A escolha da comunidade de Bananeiras, na Ilha de Maré se deu pela 

afinidade e acolhimento desta a mim e à pesquisa. A nossa aproximação com as 

marisqueiras e pescadores segue um percurso de parceria e confiança que vem 

sendo construído há oito anos e será posteriormente apresentado.  

O percurso das entrevistas foi moldado às disponibilidades da 

maré/mangue e dos pescadores artesanais, considerando a possibilidade de 

deslocamento e permanência na ilha. Além das entrevistas, outras atividades foram 

realizadas no período, tais como visitas para circular a ilha a pé e de barco, visitas 

para realização de entrevistas com objetivo de escrever capítulos de livro, dias de 
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mariscagem, da captura à catação, iniciadas em 27 de maio de 2015 e finalizadas 

em 27 de abril de 2016, de acordo com o cronograma apresentado na qualificação. 

A organização das visitas e as atividades foram realizadas pessoalmente, por 

telefone ou por aplicativo de comunicação instantânea (Whats App). 

Outro esclarecimento importante, e que não posso me furtar a reforçar, 

especialmente neste curso de Doutorado Multidisciplinar e Multi-institucional, é 

quanto ao meu lugar de fala. A vida no interior (Jequié), a formação e a docência em 

Nutrição e as experiências advindas destas vivências, me constituem e se 

expressam nas percepções sobre as relações com os alimentos e a alimentação. 

Ter vivido no interior, e ter tido experiências em roças, com produções artesanais de 

alimentos como farinhas, requeijão, doces e geleias, e o convívio com os moradores 

locais são elementos que me deixaram confortável no ambiente da pesquisa. 

  

O lugar da entrevista 

 

A autorização para entrar e conversar na cozinha ou no que a circunda 

demonstra intimidade e, junto com ela, responsabilidade e respeito aos saberes, 

práticas e memórias. A cozinha, local que transforma o produto da natureza em 

comida, é também local de convivência, de compartilhamento de sentimentos, 

representação da cultura de um povo, sua identidade e transformações (POLLAN, 

2014; MONTANARI, 2013; LODY, 2013). Ter acesso a esse espaço privilegiado na 

convivência com os pescadores artesanais proporcionou experiências interessantes 

e responsabilidades correspondentes. 

Os locais das entrevistas foram diversos: onde se faz a comida, enquanto 

cortam, descascam, mexem a panela; sentados na varanda, no quintal, na sala, ou 

em local reservado na Ilha. A definição do local levava em conta a disponibilidade do 

entrevistado e a autorização para que eu o acompanhasse nos afazeres diários. 

Seguimos a estrutura aprovada na qualificação. As falas não foram limitadas, mas 

foram sendo conduzidas de acordo com os interesses da pesquisa.  

Nestes encontros foram assinados os termos de consentimento livre e 

esclarecido e a cessão de direito de imagem e som. 
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O dito, o não dito e o observado fizeram parte do diário de campo para 

posterior análise. O método utilizado foi a análise de discurso que, segundo Gill 

(2003), é uma denominação para variados enfoques de estudos de textos. A análise 

do discurso apresenta características como postura crítica com respeito ao 

conhecimento dado; considera que a compreensão do mundo é histórica e 

culturalmente específica e relativa; os processos sociais determinam nossa 

compreensão do mundo e exploram a relação dos conhecimentos com 

ações/práticas, sendo portanto, coerente com o trabalho pretendido nesta Tese. 

 

Entrevistados 

 

Inicialmente foram identificados os possíveis colaboradores da pesquisa, 

a partir do diálogo com os pescadores artesanais (marisqueiras e pescadores), 

considerando o aceite e disponibilidade para participar da pesquisa. As pessoas 

foram convidadas a partir da indicação dos informantes chave, sendo explicado em 

linhas gerais os objetivos da pesquisa em um primeiro contato e maior detalhamento 

posterior. 

O número prévio considerado como máximo foi de 10 pescadores 

artesanais. Ao chegar à sexta entrevista, observei que já havia conteúdo suficiente 

para discussão quanto à consciência alimentar, bem como repetições que tornaram 

desnecessário o seguimento até o quantitativo máximo previsto. 

Foram entrevistados: Anelita Gomes dos Santos; Vilma do Nascimento 

Menezes Lopes; Regina Menezes Lopes; Djalma (Ernandes Carlos Lopes); Mirinha 

(Altamira Simões) e Rejane Lopes de Santana. Todos nasceram e vivem na Ilha de 

Maré. 

Anelita é marisqueira desde que era pequena, acompanhando a mãe, que 

chamava a atenção quando se distraíam tomando banho salgado. Atualmente, além 

da mariscagem, auxilia a creche comunitária como merendeira e sempre foi dona de 

casa. É casada e tem um filho. 

Dona Vilma, como a chamamos, é marisqueira desde criança pequena e 

lembra que nessa época iam mais para bagunçar na lama e só posteriormente, com 

uns nove anos mariscava para vender. Trabalhou também como merendeira num 

colégio, e é aposentada. É casada com Seu Djalma, com quem tem nove filhas e um 
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filho, sendo uma adotiva. Não quer mais sair de barco para mariscar, prefere 

aguardar os mariscos (sarnambi, ostra, siri, caranguejo) e peixes para desconchar 

ou tratar em casa. O terreno no fundo da sua casa é utilizado por toda a família para 

o processamento dos pescados, embaixo de um pé de sapoti ou da extensão do 

telhado. 

Seu Djalma, como é conhecido, tem como nome no registro Ernandes 

Carlos Lopes e além de ser pescador aposentado, tem experiência de líder 

comunitário, agricultor, condutor de embarcação, compositor e, atualmente é 

comerciante na venda que abriu ao lado da sua casa. Casado com D. Vilma há 

quase 50 anos, ensinou o filho e as filhas a pescar e se preocupa com a questão 

ambiental na ilha. 

Regina é a filha mais velha do casal (Djalma e Vilma), marisqueira, 

cozinheira e já foi também cuidadora de idosos e babá. Cuidou dos irmãos mais 

novos enquanto a mãe trabalhava; aos treze anos já cozinhava. Tem dois filhos e 

uma neta. Começou a mariscar cedo, como todos na ilha e, sempre se virou 

raspando palha que retirava no mato, para vender aos artesãos de cesto.  

Rejane é marisqueira e dona de casa; é filha de Regina e se preocupa 

com a alimentação. Gosta mais de mariscar do que de catar o marisco. Também vai 

com o esposo pescar siri e camarão. 

D. Mirinha é uma marisqueira aposentada que nos recebe com um sorriso 

aberto e abraço apertado. Há alguns anos descobriu-se portadora de diabetes como 

seu pai e tem alguns problemas de saúde ocupacional. É também dona de casa, 

como todas as mulheres entrevistadas. 

As entrevistas foram transcritas e analisadas, e, em seguida, agrupadas 

de acordo aos temas da investigação. As anotações no diário de campo juntamente 

com as imagens foram entrelaçadas para as análises. 

 

As questões orientadoras das entrevistas foram:  

1 - Identificação 

Nome e nome simbólico  

Relações familiares com os demais entrevistados  

Tempo de vida na Ilha – deslocamentos, se houver 

Idade 

2 – Atividades laborais e funções familiares 
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3 – Percurso dos hábitos alimentares referidos e qualificados pelo informante 

- como era há 10 anos atrás e as mudanças após o governo Lula (programas de 

transferência de renda) 

4 – Estabilidade/segurança no acesso ao alimento no percurso de vida/memória 

- relaciona alimentação a doenças? Quais? 

- quais os problemas de saúde que mais vê na ilha nos últimos anos? Tem relação 

com a alimentação? 

- e a contaminação, no que atrapalhou? 

5 – Alimentos/preparações que variaram no decorrer da vivência e suas percepções 

6 – O que mudou na alimentação desde a infância? 

 

Os capítulos estão dispostos de forma a apresentar a consciência 

alimentar a partir da trajetória da segurança e soberania alimentares, em seguida a 

aproximação com a ilha e seu contexto, a partir do olhar da autora, e nos três 

últimos capítulos, a interface com as entrevistas sobre as memórias, a atualidade e a 

sustentabilidade enquanto perspectiva, dialogando com a consciência alimentar. 
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Capítulo 1: Da Segurança à Consciência Alimentar 

 

Segurança, soberania e consciência, 

Como três pernas de um banco ou três dimensões do ser humano 

Emergem no decorrer da história, iniciando pela segurança, 

Pois todos têm direito a comer bem, sem mais nada faltar, 

Porém só isso é pouco, importa a cultura respeitar 

Soberanos por direito ao uso da terra e do mar  

E o indivíduo, onde está? Não pode só receber 

Precisa de consciência para ser, exigir e lutar. 
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A escolha da discussão acerca da segurança, soberania e consciência se 

apresenta como um olhar sobre uma possível trajetória da Segurança Alimentar e 

Nutricional. Influenciada pela vivência no doutorado multidisciplinar, cujas 

possibilidades se ampliam com a diversidade de experiências, apresento a 

construção elaborada a partir da aproximação com outras ciências em busca da 

ampliação da visão sobre os fatos sociais. O pesquisador situado deve compreender 

que observa a partir do ponto em que se encontra, considerando as experiências 

que traz consigo e as novas, que constrói dialogando com outros saberes. 

Partirei de uma breve descrição sobre segurança alimentar no Brasil e no 

mundo, seguindo pela discussão da soberania alimentar e trazendo a consciência 

alimentar como uma possibilidade. Será subdividido em três partes, considerando-

se, porém, que os mesmos momentos históricos provocam, simultaneamente, a 

diversidade de percepções e olhares, e que não há necessidade de extinção da 

segurança para que surjam a soberania e a consciência alimentar. 

Ainda que a fome e a desigualdade entre os seres humanos sejam 

descritas desde os períodos mais remotos, não se perde de vista o valor da 

igualdade, a coragem para denunciar e a força para lutar contra a fome, esta mazela 

que parece servir como moeda, na expressão do poder desumanizado. Muitos 

estudiosos como Tartaglia (1996), Castro (2000), Valente (2003), Freitas (2003); 

Maluf (2007), Herbert de Souza (Betinho), e um sem-fim de anônimos, se 

empenham (ou empenharam) com o que sabem e podem, para que o direito à 

alimentação-vida seja garantido a todos os indivíduos, inegociavelmente. No Brasil, 

a alimentação como direito passou a fazer parte da Constituição apenas em 2010, 

decorrente da demanda social de movimentos e organizações sociais e de uma 

política nacional direcionada para a segurança alimentar e nutricional. De política a 

prática ainda há muito que caminhar – coloquemo-nos no caminho. 

 

1.1 Segurança Alimentar 

 

O termo Segurança Alimentar não surgiu a partir da busca da igualdade e 

do direito de todos ao acesso aos alimentos, mas como um termo militar, a partir da 

Primeira Grande Guerra, relacionado à segurança nacional, pois com água e 
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alimentos a vida estaria assegurada e, independente das relações internacionais, a 

sobrevivência nacional seria possível. Após a Segunda Grande Guerra o termo 

Segurança Alimentar voltou com maior intensidade, considerando que a Europa pós-

guerra estava devastada, sem condições de produzir seus próprios alimentos. A 

questão da Segurança Alimentar ganha força como uma questão de Governo, 

buscando inclusive resolver o prognóstico Malthusiano de crescimento populacional 

em progressão geométrica e produção de alimentos em progressão aritmética, como 

salienta Maluf (2007), abrindo caminho para uma série de ações internacionais.  

A partir dos anos 30, Chonchol (2005) alerta acerca dos fatos 

contraditórios: aumento de excedentes de produção da agricultura e populações 

com carências de alimentos. A denúncia de Stanley Bruce, ex-primeiro ministro da 

Austrália, para a Sociedade das Nações, levou à instalação de uma comissão para 

estudar as relações entre agricultura, nutrição, saúde e economia o que, após a 2ª 

Guerra Mundial, em reunião das Nações Unidas sobre a agricultura e a alimentação, 

deu início à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 

FAO em 1945 (CHONCHOL, 2005) e à Organização Mundial da Saúde OMS em 

1948 ambas ligadas direta ou indiretamente ao tema da alimentação (MALUF, 

2007).  

Já nessa época a fome e a desnutrição tinham como causa reconhecida a 

pobreza, mas também a questão da produção de alimentos (MALUF, 2007). A 

questão da produção de alimentos em grande escala foi priorizada e assim, 

ampliaram-se os investimentos em pesquisas e tecnologias para produzir alimentos 

em escala mundial, no intuito de atender toda a crescente população. Tal discurso 

se efetivou em parte – a produção de alimentos logo superou o crescimento 

populacional, mas os alimentos não chegaram a todos. 

Esse argumento da necessidade de aumento da produção ajudou a 

sustentar a Revolução Verde, especialmente nos anos 1960-1970, a qual prometia 

aumento da produção de alimentos com a mecanização e o uso de agrotóxicos, para 

lutar contra as pragas que destruíam a plantação, e garantir uma produção que 

acabasse com a fome (NASCIMENTO & ANDRADE, 2010; TARTAGLIA, 1996). Não 

há dúvidas de que era necessário aumentar a produção de alimentos e que os 

insumos agrícolas contribuíram com esse intento, porém devemos estar atentos aos 

impactos negativos desse modelo de produção no ambiente e para a saúde das 
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pessoas. As ações direcionaram-se mais aos efeitos (produzir alimentos) e não para 

a integração – produzir alimentos de maneira sustentável e oportunizar o acesso a 

toda a humanidade.  

Em 1974 ocorreu a 1ª Conferência Mundial sobre Segurança alimentar 

promovida pela FAO, num momento de problemas com a safra de alimentos e 

baixas nos estoques, o que fortaleceu ainda mais o argumento da Revolução Verde. 

As discussões sobre a necessidade de aumentar a produção de alimentos foi o tema 

central da Conferência.  

Os investimentos no aumento da produção garantiram que já nos anos 

1980 a produção mundial de alimentos fosse o suficiente para atender a demanda, 

passando-se a assumir a questão do acesso como fundamental (MALUF, 2007). 

Aqui no Brasil, após a redemocratização, em 1985, aparece no Governo 

referência a uma proposta de política contra a fome. Ainda sem ações práticas, mas 

já com princípios que seriam utilizados posteriormente: atender às necessidades 

alimentares da população e atingir a autossuficiência produtiva nacional. 

O movimento político nacional foi fundamental para a compreensão da 

força que o tema da Segurança Alimentar vinha tomando. É preciso lembrar da 

proposta de Política Nacional de Segurança Alimentar, levantada como uma das 

bandeiras do candidato do Partido dos Trabalhadores – PT, Luiz Inácio Lula da 

Silva, a qual fez parte do Movimento pela Ética na Política, que culminou com o 

impedimento do então Presidente Fernando Collor de Melo. Em 1993, a Ação da 

Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela Vida, teve como um dos seus ícones 

Herbert de Souza (Betinho), com a campanha cujo lema era “A fome não pode 

esperar”. A partir disso foi criado o CONSEA (Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar). 

O primeiro CONSEA apresentava em sua constituição a condução 

compartilhada (10 ministros de Estado e 21 representantes da sociedade civil 

designados por iniciativa do Presidente da República, a partir de indicações do 

Movimento Pela Ética na Política), sendo presidido por um representante da 

sociedade civil e uma Secretaria Executiva das ações de governo localizada no 

Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas (IPEA). A experiência foi marcada pelas 

naturais tensões entre os participantes, mas conseguiu inserir a segurança alimentar 
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na discussão nacional, sendo datadas desta época a descentralização da 

alimentação escolar, a ampliação do Programa de Alimentação do Trabalhador 

(PAT) e a distribuição de estoques públicos de alimentos, além de assentamentos 

rurais e outras ações que não estão diretamente relacionadas ao que ora 

discutimos. 

A primeira Conferência Nacional de Segurança Alimentar (CNSAN – 

1994) é relatada por Maluf (2007) como talvez a mais significativa realização deste 

Consea. O relatório final deste evento apresentava condições e requisitos para uma 

Política Nacional de Segurança Alimentar em 3 eixos: ampliar condições de acesso 

à alimentação e reduzir seu peso no orçamento familiar; assegurar saúde, nutrição e 

alimentação a grupos populacionais determinados e assegurar a qualidade 

biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos e seu aproveitamento, 

estimulando práticas alimentares e estilos de vida saudáveis. 

Ao mesmo tempo, em 1995, a Associação Brasileira de Agribusiness 

(ABAG) lança livro propondo a abordagem de agribusiness da segurança alimentar – 

direcionando para seus interesses econômicos, a produção de alimentos. É preciso 

estar atento aos investimentos de instituições com interesses econômicos 

envolvidos, pois o foco da produção de alimentos enquanto produto é 

completamente distinto do alimento enquanto promotor de vida e cidadania. 

Em 2001, no primeiro Governo de Lula, a institucionalização do Projeto 

Fome Zero, o qual deu origem ao Programa Fome Zero, caracterizou-se por 

combater a fome a partir de quatro eixos articuladores de proteção e promoção 

social: ampliação do acesso aos alimentos, fortalecimento da agricultura familiar, 

geração de renda e articulação, mobilização e controle social (MENEZES & 

SANTANELLI, 2013). 

Cada vez mais se compreende que a questão da fome e da desigualdade, 

que geram a insegurança alimentar precisa ser pensada a partir da sua 

multidimensionalidade (BRASIL, 2007). Garantir o acesso contínuo e permanente 

aos alimentos é algo que já se considera fundamental, inclusive na constituição 

brasileira, mas a cada passo percorrido, percebe-se que outros ainda estão faltando. 

Adquirir de maneira contínua os alimentos é o primeiro passo, mas a escolha desses 

alimentos não deve ser deixada de lado, considerando, inclusive, a transição 

nutricional onde carências alimentares coexistem com doenças não transmissíveis 
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relacionadas à alimentação, como obesidade e câncer – tal questão será melhor 

discutida no item Consciência Alimentar. Aqui veremos a mais atualizada versão do 

conceito de Segurança Alimentar e Nutricional. 

Uma parte da Segurança alimentar é a segurança dos alimentos, sendo 

esta última relacionada à segurança na produção até o consumo de alimentos 

quanto aos critérios nutritivos, e presença de contaminantes físicos, químicos e/ou 

biológicos, e é legislada e fiscalizada pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária). A Segurança Alimentar tem caráter mais abrangente, incluindo as 

questões sociais e humanas, tais como o acesso e a cultura alimentar envolvidos no 

comer.  

O diálogo entre a segurança alimentar e a segurança dos alimentos no 

Brasil é por vezes difícil, vez que os padrões de qualidade perseguidos pela 

segurança dos alimentos especializaram-se de tal forma, baseando-se inclusive em 

padrão de qualidade relacionado à produção de alimentos com o mínimo de riscos 

para astronautas, que as exigências não puderam ser atendidas pelos serviços de 

alimentação de uma maneira geral. Se abordássemos o segmento de comida de 

rua, cujos aspectos culturais por vezes chocam com os critérios de higiene 

estabelecidos, esse diálogo seria ainda mais exigente. Considerando que nosso 

intuito no momento é contextualizar as diversas áreas e saberes que caminham 

paralelamente, com variado grau de imbricamento, abordando a relação do homem 

com o alimento, não aprofundaremos essa questão, neste trabalho.  

Desde a década de 50, a Lei nº 1.283/1950 regulamentou a 

obrigatoriedade de fiscalização de todos os produtos de origem animal voltados para 

a industrialização, trilhando um caminho de distanciamento da produção familiar e 

artesanal para a comercialização direta, ficando para os pequenos produtores a via 

de comércio direcionada para as indústrias e, em 1952 criou-se o RIISPOA – 

Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, 

fortalecendo essa linha de atuação desfavorável aos pequenos produtores.  

A legislação relacionada à segurança dos alimentos a partir da Portaria do 

Ministério da Saúde nº 1.428/1993 define condições específicas de Boas Práticas de 

Produção e Prestação de Serviços na área de alimentos. Em 1997, atendendo a 

princípios do Codex Alimentarius e do Mercosul (Mercado Comum do Sul), a Portaria 

SVS/MS nº 326/1997 estabeleceu requisitos gerais sobre as condições higiênico-



32 

sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para estabelecimentos produtores/ 

industrializadores de alimentos. Em 2002, a Resolução da Diretoria colegiada (RDC) 

nº 275/2002 atualizou a legislação geral e estabeleceu diretrizes para as ações de 

inspeção sanitária. A Segurança Alimentar busca contemplar a segurança dos 

alimentos, quando se refere ao acesso aos alimentos de qualidade (entendida como 

qualidade sanitária e nutricional), mas não se restringe a ela. A definição atualizada, 

aprovada na II Conferência Nacional de SAN (Segurança Alimentar e Nutricional) em 

Olinda, no ano de 2004, considerou que: 

Segurança Alimentar e Nutricional é a realização do direito de todos ao 
acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade 
suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, 
tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem 
a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente 
sustentáveis. 

 

Observa-se uma ampliação no sentido da segurança alimentar e um 

direcionamento para o tratamento da Segurança Alimentar e Nutricional como um 

Direito Humano, construído de forma participativa pela Sociedade Civil e Governo. O 

fortalecimento dessa política de Estado deu origem à Lei Orgânica de Segurança 

Alimentar e Nutricional - LOSAN, em 2006, que criou o Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas em assegurar o direito 

humano à alimentação adequada, abrangendo em seu artigo 4º: 

I – a ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da 
produção, em especial da agricultura tradicional e familiar, do 
processamento, da industrialização, da comercialização, incluindo-se os 
acordos internacionais, do abastecimento e da distribuição dos alimentos, 
incluindo-se a água, bem como da geração de emprego e da redistribuição 
da renda; II – a conservação da biodiversidade e a utilização sustentável 
dos recursos; III – a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da 
população, incluindo-se grupos populacionais específicos e populações em 
situação de vulnerabilidade; IV – a garantia da qualidade biológica, 
sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos, bem como seu 
aproveitamento, estimulando práticas alimentares e estilos de vida 
saudáveis que respeitem a diversidade étnica e racial e cultural da 
população; V – a produção de conhecimento e o acesso à informação; e VI 
– a implementação de políticas públicas e estratégias sustentáveis e 
participativas de produção, comercialização e consumo de alimentos, 
respeitando-se as múltiplas características culturais do País. 

 

Somente em 2010, no entanto, foi regulamentada pelo Decreto nº 

7272/2010. Como um direito constitucional, a falta de alimento não é apenas imoral, 

mas também ilegal. 
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Observando-se os quesitos que concorrem para um maior nível de 

Insegurança Alimentar – renda, cor da pele, escolaridade, todos eles são 

coincidentes com os piores índices para as pessoas de cor negra ou parda, ou seja, 

esses indicadores demonstram que, para essas populações, as políticas 

reparadoras devem estar fortemente direcionadas (ANDRADE & DACHS, 2007). A 

Ilha de Maré é uma comunidade quilombola e, portanto, apresenta diversos fatores 

relacionados à insegurança alimentar. Porém não é apenas a estrutura que 

determina a condição de segurança das pessoas, mas sim como vivem, convivem e 

sobrevivem diante do que lhes é possível e disponível. E mais ainda, não apenas os 

dados governamentais, relacionados a indicadores econômicos de renda declarada 

podem induzir a falsas interpretações em comunidades que têm condição de retirar 

alimentos do ambiente onde vivem, sem passar por comércio ou circulação de 

moeda. 

A segurança alimentar é uma parte do que pretendo dialogar sobre, uma 

vez que esta condição é imprescindível para o viver em equilíbrio dinâmico e dialoga 

com outras esferas sociais, ambientais e atitudinais (BRASIL, 2011). Abordaremos 

então a questão da soberania alimentar e da consciência alimentar.  

 

1.2 Soberania Alimentar 

 

A Segurança Alimentar e a Soberania Alimentar são apresentadas, tendo 

como marco inicial os mesmos momentos históricos (Guerras Mundiais). A partir da 

Primeira e mais efetivamente após a Segunda Guerra Mundial, a Segurança 

Alimentar passou a fazer parte da agenda de discussão de maneira crescente, 

direcionada para o aumento da produção, com a falácia de suprir a demanda 

mundial de alimentos. Em nome da Segurança Alimentar a produção agrícola 

tradicional foi sendo substituída pela monocultura, mecanização e uso desmedido de 

insumos agrícolas (pesticidas e fertilizantes), comprometendo cada vez mais os 

recursos ambientais, alterando as relações sociais no campo e fortalecendo a 

cultura da transformação de alimento em produto como sinônimo de modernidade. 

Dessa forma, em contracorrente, a partir do mesmo marco histórico (pós Segunda 

Guerra), surge a discussão da Soberania alimentar. 
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Santos (2012, p.241) sintetizou características da Soberania Alimentar, 

que se aplicam aos povos dos campos e das águas e que utilizaremos nesse 

trabalho: 

Como mecanismo do campesino e como resposta diante da crise de 
alimentos, a soberania alimentar como proposta dos Movimentos Sociais 
viabiliza outra forma de produção no campo. Este é um projeto de garantia 
de alimentos para a população, uma produção que não entra na lógica do 
capital, sendo pensada conforme a realidade das populações dos países e 
que respeita a cultura alimentar destas sociedades. Com a Soberania 
Alimentar, toda uma conjuntura é entrelaçada: produção local, alimento livre 
de agrotóxico, equidade de preço, acesso ao alimento, redução da pobreza, 
reforma agrária e outros elementos que ressaltam um abandono da lógica 
de mercado posta na sociedade do capital. 

 

O aumento da produção de alimentos foi considerado tema fundamental 

para a população crescente, como já foi dito, justificando a utilização maciça de 

insumos agrícolas, pesticidas e a mecanização, sem avaliar/divulgar os riscos 

ambientais, humanos e sociais dessa ação, nem estabelecer mecanismos de 

acompanhamento da efetivação dos objetivos da dita Revolução Verde. Oliveira e 

cols. (2007) acrescentam ainda que o aumento da produção agrícola na década de 

setenta se recuperou menos que o prometido pela Revolução Verde e, ainda assim, 

não acabou com os males da desnutrição e da fome. 

Em relação à Segurança alimentar, as Grandes Guerras levantaram a 

questão, direcionando a discussão para a urgência no aumento da produção dos 

alimentos, ou seja, o interesse no desenvolvimento econômico utilizou uma 

demanda social – previsão de aumento da fome em função da produção de 

alimentos em crescimento aritmético e populacional geométrico, para justificar o 

investimento em tecnologia, e consequente aumento da produção de alimentos. Se 

analisarmos a mecanização da agricultura com vistas à soberania alimentar, 

identifica-se um crescimento inversamente proporcional, ou seja, quanto mais 

investimento na mecanização e produção com vistas à exportação de alimentos, 

maior o risco à soberania alimentar. 

Há, portanto uma aparente oposição entre a Segurança e a Soberania 

Alimentar, uma vez que a segurança alimentar considerou apenas um dos aspectos 

– o econômico, em busca de aumento da produção de alimentos, comprometendo a 

soberania alimentar em função da concentração de terras e o modo de produção 

instituído. O pensamento dominante desconsidera que os recursos ambientais são 
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finitos e o interesse em aumentar o lucro do agronegócio vem reproduzindo esse 

mesmo discurso na disseminação da transgenia e da inovação das indústrias de 

alimentos. Assim, a busca da segurança alimentar relaciona-se diretamente à falta 

de soberania alimentar, sendo necessário pensar ambas de maneira integrada e não 

dissociadas. 

Como se não fosse suficiente, vemos repetir-se a cena da demanda da 

produção de alimentos específicos pelos Organismos Geneticamente Modificados 

(OGM), com a mesma falácia de aumento da produção, redução de perdas com 

pragas, resistência aos agrotóxicos e produção de superalimentos. O que se 

observa são resultados desastrosos para as espécies, que passam a ter proprietário, 

excluindo o agricultor do direito às suas sementes (os OGM muitas vezes produzem 

vegetais estéreis), redução das variedades em função do cruzamento de espécies 

transgênicas com nativas, alteração da cadeia alimentar natural e surgimento de 

doenças que não se pode atestar a relação direta com a transgenia, em função de 

não sabermos o quanto e desde quando estamos consumindo esses produtos ou os 

alimentos de origem animal, criados com alimentos transgênicos. 

Produzir alimento em larga escala se mostrou insuficiente para resolver a 

fome no mundo. Já se produz mais que o suficiente para alimentar o planeta e a 

mazela da fome coexiste ao lado de outras importantes enfermidades relacionadas à 

má alimentação. Por outro lado, as questões ambientais, com justificativas 

econômicas e sociais, não tem convencido grandes multinacionais envolvidas com o 

agronegócio e os governos a se comprometerem profundamente com as questões 

de respeito do meio ambiente e às comunidades. Ainda que estas sejam questões 

complexas e mereçam estudo detalhado, observa-se que são necessárias ações 

integradas: individuais, sociais e governamentais para dar conta da segurança e 

soberania conjuntamente.  

À medida que a Segurança Alimentar ampliava sua discussão e incluía os 

aspectos sociais, especialmente após 1985, com pressão dos movimentos sociais, 

ainda mais evidente se tornava a questão do comprometimento da soberania 

alimentar. Isso porque a produção de excedentes alimentares e a busca por 

mercados consumidores destes produtos dá início a uma corrida na direção da 

produção de alimentos e produtos alimentícios para atender ao mercado mundial, 

dando início ao que veio a ser denominado globalização alimentar.  
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Conchol (2005), abordando a questão da Segurança e da Soberania 

Alimentar na América Latina, faz uma espécie de denúncia, ao apresentar o que 

denominou de consequências mais negativas das mudanças estruturais no setor 

agrícola, que foram o empobrecimento dos agricultores e o aprofundamento da 

desigualdade no meio rural. Andrade e Romeiro (2011), abordando sobre a 

economia dos ecossistemas, discorre sobre as inter-relações com o ambiente, 

desde a utilização dos combustíveis fósseis que alteram a estabilidade geológica da 

terra, até os riscos do imediatismo em diversas áreas. 

Dialogando sobre o desenvolvimento sustentável, Andrade e Romeiro 

(2011, p. 12) apresentam como pressuposto as oportunidades econômico-sociais e 

ecológicas entre as gerações atual e futuras, com igualdade, e questiona: “Resta 

saber se a depleção atual do capital natural poderá ser substituída no futuro por 

outras formas de capital para satisfação das necessidades das gerações vindouras”. 

Ou seja, nossa atual economia se sustenta? Estudiosos no tema vêm demonstrando 

que a relação homem-natureza estabelecida não tem apresentado continuidade de 

maneira equilibrada já há algum tempo (ANDRADE & ROMEIRO, 2011; CHECHIN & 

VEIGA, 2010). 

O aumento da produção de alimentos, das descobertas tecnológicas e 

químicas abriu portas para a indústria alimentícia, tanto no sentido de produzir 

alimentos para necessidades específicas relacionadas a enfermidades, a exemplo 

de alimentos para portadores de diabetes, hipertensão, dentre outras, como também 

para o desenvolvimento de produtos alimentícios com apelos sensoriais específicos 

e praticidade. Felows (2006) apresenta como sendo quatro os objetivos da indústria 

alimentícia: 1 – Aumento da vida de prateleira; 2 – Aumento da variedade da dieta 

(aspectos sensoriais); 3 – Fornecimento de nutrientes para a saúde e 4 – gerar lucro 

para as indústrias. 

Observa-se, portanto, e mais uma vez, informações com vieses 

diferentes; ao mesmo tempo que justifica o investimento em produtos com apelo 

social – produzir para enfermos e aumentar o tempo de vida útil dos alimentos, cria 

uma infinidade de alimentos com apelos  sensoriais cada vez mais sedutores, 

açucarados, gordurosos, salgados e/ou coloridos e aromatizados artificialmente.  

Tal modelo de desenvolvimento tem gerado progressivamente o declínio 

de agricultores e pescadores artesanais, tanto pela questão da competição com o 
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modelo de produção, quanto pelo sufocamento das áreas de produção e 

extrativismo. Os movimentos sociais não se acomodaram; foram se organizando e 

persistindo na luta para manter sua sobrevivência, mas também alimentam essa 

indústria alimentícia com seus hábitos alimentares. 

Raquel Carson (1969) chama atenção e denuncia em seu livro Primavera 

Silenciosa a questão da contaminação ambiental promovida pelos agrotóxicos, seu 

uso indiscriminado por pessoas de pouca instrução e sugere que há “pouca 

consciência – uma consciência muito limitada – quanto à natureza da ameaça” 

(Carson, 1969, p. 23). Sugere ainda que não se trata de proibir o uso dessas 

substâncias, mas de se conhecer o uso adequado, por pessoas minimamente 

instruídas. 

A questão do livre comércio – referida inicialmente como 

internacionalização do sistema alimentar – põe em risco a soberania alimentar. 

Maluf (2007) expressa suas preocupações quanto ao tema com razão, afirmando 

que (p.58): 

Não se trata de negar as trocas internacionais, mas de reconhecer o papel 
estratégico cumprido pela produção doméstica de alimentos e atribuir um 
lugar definido, porém realista, às trocas internacionais no abastecimento 
alimentar simultâneo à busca de novas formas de regulação do comércio. 

 

A Via Campesina apresentou a primeira definição sobre Soberania 

Alimentar em 1996, a partir da sua Segunda Conferência. De acordo com 

informações disponíveis em sua página virtual, a Via Campesina “é um movimento 

internacional que coordena organizações camponesas de pequenos e médios 

agricultores, trabalhadores agrícolas, mulheres rurais e comunidades indígenas e 

negras da Ásia, África, América e Europa” (CARTILHA 12, 2015, p.1). 

Esse movimento traz orientações para Soberania Alimentar com direito de 

decisão dos povos acerca da sua própria política agrícola e alimentar e inclui 

(CARTILHA 12, 2015. p.1): 

– Prioridade para uma produção de alimentos sadios, de boa qualidade e 
culturalmente apropriados, para o mercado interno. É fundamental, então, 
manter um sistema de produção camponês diversificado (biodiversidade, 
respeito à capacidade produtiva das terras, valor cultural, preservação dos 
recursos naturais); – Preços remuneradores para os (as) camponeses (as), 
de modo a proteger o mercado interno contra importações a preços muito 
baixos; – Necessidade de regulamentar a produção para o mercado interno 
impedindo a formação de excedentes agrícolas; – Necessidade de um 
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processo de reforma agrária que fortaleça uma agricultura camponesa 
duradoura; – Eliminação de todos os subsídios diretos e indiretos às 
exportações. 
 

Fica evidente neste trecho acima, que a organização social por si só não 

dá conta da proteção ao direito fundamental da política agrícola e alimentar; é 

necessária articulação com os governos, para que sejam garantidos os direitos dos 

produtores. O quantitativo de recursos disponíveis para os pequenos agricultores 

não é comparável aos empréstimos para os grandes produtores. Atualmente há 

programas governamentais de empréstimo e escoamento da produção de 

agricultores familiares, a exemplo de PRONAF (Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar) e PAA (Programa de Aquisição de 

Alimentos), porém ainda não é o suficiente. A reforma agrária e atenção ao pequeno 

produtor, em termos de recursos financeiros e apoio técnico para o manejo 

ambientalmente sustentável, e escoamento da produção, tem sido descrito como um 

caminho mais seguro para a segurança e soberania alimentar. A partir do Governo 

Temer (Governo Interino a partir de 11 de maio e definitivo a partir de 31 de agosto 

de 2016, após o impeachment da então Presidente Dilma Rousseff) não temos 

subsídios para avaliar a continuidade desses programas, inclusive considerando que 

não estávamos mais em trabalho de campo. 

Em 2010, uma publicação do Grupo de Trabalho em Soberania e 

Segurança Alimentar (GT-SSA), da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) 

sintetizou experiências acerca da agroecologia, segurança e soberania alimentar. 

Partiram da consideração que o alimento é um dos principais mediadores do homem 

com a natureza, levantando questões para discussão de como produzir e quais as 

relações estabelecidas com a natureza nesse processo de produção.  

As políticas públicas se apresentam aparentemente de forma 

contraditória, apoiando iniciativas e ações alinhadas com as propostas da soberania 

alimentar, a partir de financiamento para pequenos agricultores, ao mesmo tempo 

em que autoriza a transgenia e trata lentamente a questão da reforma agrária. Ou 

seja, é necessário compreender que o Governo é composto de pessoas que 

representam coligações de forças, interesses e compreensões diversas sobre a 

vida, a economia e a sociedade. E mais ainda, é necessário pressão social para que 

os interesses econômicos, alheios à responsabilidade social, tenham seu 

crescimento vigiado. Com o impedimento da Presidenta Dilma e entrada do 
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Presidente Temer, outras configurações, mais fortemente direcionadas ao 

agronegócio, vêm se apresentando, e, apesar da pesquisa ter sido findada antes 

desse ocorrido, não aparecendo nas falas dos entrevistados, não podemos deixar de 

levantar preocupações com as representações nos ministérios e suas 

consequências. 

As ações para transformação do mundo precisam ocorrer em todas as 

esferas: individuais, sociais e governamentais. A transformação dos indivíduos 

quanto à importância do meio ambiente mudou muito; compreende-se que o ser 

humano é parte da natureza, não sendo considerado um ser externo que deve 

protegê-la, porque a natureza é frágil. Os ecologistas já demonstraram os efeitos 

adversos provenientes das práticas do agronegócio, que arrancam os nutrientes e 

infertilizam a terra e as águas, contaminando e destruindo plantas, animais e seres 

humanos. Em relação aos seres humanos, a destruição tanto se reflete na saúde 

desses indivíduos que utilizam os insumos agropecuários, quanto nos que 

consomem cotidianamente os produtos contaminados por esses venenos. Devemos 

considerar ainda os danos sociais do agronegócio, que está afeito tanto à perda da 

soberania alimentar quanto à desestruturação dos seres humanos que vivem das 

terras e das águas.  

A Soberania Alimentar tem grande relação com a sustentabilidade e, 

como sugere a Economia da Sustentabilidade, pois o crescimento econômico a 

longo prazo é insustentável, considerando tanto a finitude de fornecimento dos 

recursos naturais quanto de recebimento dos dejetos produzidos na transformação 

dos recursos e seus resíduos após a utilização pelos consumidores. Muitas vezes 

lutamos pela soberania alimentar, mas sustentamos em função do consumo de 

alimentos e condimentos, as multinacionais produtoras (Cargill®, Bunge®, Nestlé®, 

Kraft Foods®) (GOUVEIA, 2006), possivelmente sem vínculo com a nossa 

soberania. Tem sido instituído o conceito de que as indústrias de alimentos, para se 

manter competitivas, precisam inovar no desenvolvimento de produtos, mas será 

que as pessoas precisam de alimentos inovadores, práticos e rápidos, ou de 

alimentos menos processados, orgânicos, produzidos próximos da sua região e 

preparados e consumidos com tranquilidade? É necessário refletir sobre o que 

precisamos e desejamos e o que a mídia nos faz crer que precisamos. 
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Atualmente identificamos que a indústria alimentícia produz alimentos 

cada vez mais caros, com menos nutrientes e mais aditivos, a exemplo dos 

alimentos light. A quem interessa uma manteiga cujo ingrediente predominante é a 

água? A quem interessa uma barra de cereais com zero de fibras alimentares? A 

quem interessa uma refeição rápida o bastante para não se pensar de onde vem 

esse alimento, como foi produzido, qual a sua importância para o indivíduo e a 

comunidade onde ele vive? Isso demonstra a necessidade de avançarmos a 

soberania na direção da consciência alimentar. 

Não se trata de lutar contra a agropecuária, a indústria e o marketing de 

alimentos, nem tampouco de defender as plantas, animais a saúde, mas de refletir 

com vistas à mudança de atitudes individuais, sociais e governamentais. Importa a 

auto-observação, reflexão e transformação consciente, uma vez que já é conhecida 

a relação da alimentação com a saúde e com as enfermidades. Mas o conhecimento 

é pouco, é necessário integrar o sentir e pensar e o agir partindo do indivíduo 

enquanto um ser autônomo, e também responsável pela reprodução da cultura e 

também pela mudança do padrão cultural. 

É necessário estudar os temas afeitos à vida humana, para sensibilizar as 

pessoas sobre a responsabilidade de cada um e de todos para consigo mesmo, e 

com o todo que nos cerca. Seguimos então com a Consciência alimentar como uma 

proposta de reflexão-ação-integração. 

 

1.3 Consciência Alimentar 

 

Contraditoriamente a sociedade produz e consome uma infinidade de 

alimentos com baixas calorias, ao mesmo tempo em que uma parcela da população 

mundial carece de falta de alimentos que lhes forneçam calorias. Pensar em 

consciência alimentar num país onde ainda carecemos de segurança e soberania 

alimentar pode parecer precipitado, mas defendemos que, apesar de todas as 

dificuldades pelas quais possa estar passando o ser humano, lhe é facultado o uso 

da consciência para ponderar, escolher, diante das suas possibilidades, a sua 

alimentação. 
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Diante de um quadro de insegurança alimentar é difícil a discussão da 

soberania e consciência alimentar, pois o diálogo sai do concreto, da vida cotidiana 

das pessoas. Betinho (Herbert de Souza) em suas campanhas afirmava muito 

claramente – a fome não pode esperar, denunciando e popularizando ações de 

cidadania contra a fome, a miséria e pela vida (1993). Essa não foi a primeira vez 

que se falou sobre esse tema no Brasil. Não podemos falar da fome ampliando seu 

sentido biológico sem citar Josué de Castro, o qual já denunciava essa questão do 

silêncio em torno da fome, a consideração da fome como um termo proibido em 

1946; ou ainda Minayo, que em 1985 publicou as Raízes da Fome e Freitas (2003), 

apresentando a Agonia da Fome, uma realidade soteropolitana que apresenta a 

desigualdade e a fome bem próximas de nós, dentre outros estudiosos sobre esse 

tema.  

Para além da fome, os estudos sobre alimentação adequada se 

modificaram muito ao longo da história. Desde Hipócrates se registra que os 

alimentos podem ser remédios para prevenir e curar das doenças. Com o avanço 

das ciências da alimentação e da medicina, tanto os componentes alimentares 

(nutrientes e não nutrientes) foram identificados e quantificados, quanto as 

necessidades nutricionais quantitativas dos seres humanos foram estabelecidas/ 

estimadas. Essas investigações tiveram por objetivo determinar um padrão alimentar 

saudável, determinando os nutrientes responsáveis pela prevenção, tratamento e 

cura de enfermidades. Ou seja, autoridades em saúde definem o que deve ou não 

ser ingerido para esta ou aquela pessoa, em tal ou qual condição.  

Este estudo contribui muito para pacientes hospitalizados ou sob 

acompanhamento, quando a alimentação é parte do tratamento e o alimento é 

entendido como medicamento – denominado em nutrição como dietoterapia. Porém 

não dá conta de atender às necessidades sociais e de saúde indissociadas, no viver 

em qualquer ambiente, inclusive o hospitalar. Apesar da tecnologia de alimentos ter 

se iniciado com o uso do fogo, a salga e a secagem ao sol, partiremos da 

diversidade de alimentos ofertada atualmente, criadas e ampliadas a partir das 

Grandes Guerras Mundiais; assim, partiremos de uma delas para tratar dessa 

expansão. 

 Partindo do mesmo momento histórico tomado para dialogar sobre 

segurança e soberania – a Segunda Grande Guerra, marca também o crescimento 
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progressivo da indústria alimentícia e, consequentemente, o aumento do consumo 

desses produtos. Divergindo do objetivo primordial do alimento, que é fornecer 

elementos essenciais, os produtos alimentícios têm proposto, cada vez mais, o não 

fornecimento de nutrientes, especialmente relacionados à oferta de calorias, 

substituindo-as por substâncias químicas que confiram cor, textura, sabor e o que 

mais seja necessário para se assemelhar à aparência e ao sabor desejado. 

Ao lado de toda ampliação de variedade de produtos alimentícios, vem 

crescendo de maneira alarmante as doenças crônicas não transmissíveis 

(especialmente, obesidade, hipertensão, diabetes, câncer, dentre outras). Essas 

enfermidades, ao tempo em que preocupam os sistemas públicos de saúde pela 

sobrecarga que representam e o setor produtivo pela redução da produtividade de 

pessoas enfermas, alimenta também a indústria de medicamentos e de alimentos 

modificados para atender às necessidades específicas de calorias e nutrientes 

relacionados às mesmas. Salientamos que muitas dessas doenças estão 

diretamente relacionadas ao estilo de vida, e não apenas aos hábitos alimentares, 

ainda que os hábitos alimentares façam parte do estilo de vida. 

O desenvolvimento industrial e o aumento de produtividade contribuíram 

para a elevação da produção de alimentos com características cada vez mais 

relacionadas a bens de consumo. Tartaglia (1996, p.123) traz essa questão muito 

claramente, ressaltando a redução da importância dos homens enquanto força de 

trabalho, uma vez que as máquinas ocupavam com vantagens tanto em relação ao 

consumo como em produtividade: 

A evolução trouxe a divisão do trabalho e a troca entre os produtores, o que 
começou a transformar o ato natural da alimentação. Esse aspecto se 
aprofundou com o capitalismo através da mercantilização e com isso não 
basta ao homem trabalhar para comer. O trabalho significa salário e este é 
transformado em produtos no mercado, onde os preços, qualidade e 
quantidade de mercadorias disponíveis sofrem processos complexos de 
determinação. O ato da alimentação, portanto, não é mais um ato natural e 
isso talvez seja irreversível. 

 À época o autor questionava acerca da naturalidade do ato alimentar; 

essa mesma questão emerge diante de tanta diversidade de produtos alimentícios e 

crescimento de doenças relacionadas à má alimentação. O que mobiliza para o 

consumo do alimento além da necessidade natural da fome? Certamente muitas 

questões inconscientes são determinantes na escolha alimentar, além dos hábitos e 

renda. Neste trabalho buscaremos levantar questões para serem analisadas à luz da 
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consciência, esta enquanto instrumento de discernimento quanto ao melhor caminho 

que o ser humano tem condição de seguir (BARRETO, 2005). Considerando, 

inclusive, que toda escolha gera responsabilidades, às quais não se deve ignorar. 

Neste trabalho não estamos propondo a generalização da industrialização 

como responsável pelo incentivo ao consumo de alimentos pouco saudáveis, 

classificando esta ou aquela indústria como má, nem tampouco os defensores do 

ambiente e os naturalistas como “bons”, protetores da vida. Buscaremos avançar na 

discussão quanto às responsabilidades individuais, que tem força para mobilizar um 

coletivo próximo e pressionar o governo, integrando forças para o bem comum. É 

pouco pensar em transformar o mundo, impor o consumo de determinado produto 

ou sua restrição, se não estivermos atentos para transformar nossas atitudes 

cotidianas.  

Salientamos a importância da indústria alimentícia, direcionada para o 

que consideramos suas principais funções – aumento do tempo de vida útil dos 

alimentos, possibilitando aproveitá-lo por mais tempo e num maior espaço territorial 

e o desenvolvimento de produtos para portadores de enfermidades específicas. 

Porém importa destacar que muitas vezes, com a justificativa de atender a essas 

demandas, desrespeita-se o ambiente e a saúde, contribuindo para o desequilíbrio.  

Pollan (2008), em seu livro traz a discussão sobre o que é veiculado pela 

mídia a partir do interesse de grandes agentes econômicos da produção de 

alimentos e indústrias alimentícias, que mais distanciam o homem do comer e da 

comida simples, natural. O acesso ao alimento é algo fundamental, mas importa 

refletir sobre qual alimento precisamos e não apenas nos fazem crer que desejamos. 

O aumento do acesso à aquisição de alimentos observada nos últimos 

três governos do Partido dos Trabalhadores favoreceu o aumento do consumo, e a 

indústria de alimentos, atendendo a esta demanda crescente, tem desenvolvido 

cada vez mais produtos para cada público. Ao mesmo tempo em que conseguimos 

sair do mapa da fome mundial em 2014, estamos incluídos nas estatísticas de 

doenças crônicas, mais comum nos Estados Unidos da América.  

É necessário trazer à tona reflexão quanto aos desequilíbrios alimentares, 

representados tanto pela falta de alimentos quanto pelo seu consumo desarmônico, 

os quais têm trazido como consequências diversas enfermidades. Muitas estratégias 
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governamentais (Guias alimentares e Programas de Alimentação e Nutrição) têm 

sido desenvolvidas no sentido de orientar para o consumo de uma alimentação 

considerada saudável e balanceada, porém sua efetividade não tem conseguido 

reduzir o crescimento das doenças crônicas não transmissíveis. Retornaremos ao 

conceito de saudável no capítulo 5, associando-o à sustentabilidade. 

Diversos estudos (SOUZA & NUNES, 2014; CASTRO et al., 2007; 

CAMBRAIA, 2004; SICHIERI et al., 2000; ASSIS & NAHAS, 1999) apresentam as 

dificuldades observadas para o seguimento de orientações quanto à alimentação 

saudável, bem como propõem estratégias para maior adesão às dietas. Esforços 

direcionados à melhoria da qualidade da alimentação são importantes e podem 

trazer impactos positivos, porém, para construir uma nova cultura alimentar, é 

necessário considerar que a autoridade sobre o corpo e sobre o que é ideal para 

cada pessoa não está sob responsabilidade do profissional de saúde. É necessário 

tanto a reflexão quanto a autonomia do indivíduo para escolha dos seus alimentos, e 

empoderamento das pessoas sobre os alimentos e os impactos que os mesmos 

podem ter na saúde. 

Na contemporaneidade, o produto mais valioso produzido pelas indústrias 

são consumidores para qualquer produto, sejam eles comestíveis ou não. Produzir 

um consumidor significa criar uma necessidade indispensável e fazer outros seres 

humanos acreditarem nisso como verdade – estamos cada vez mais experientes 

nessa indústria.  Importa menos o que o produto traz para o corpo e mais o que ele 

aparenta. Somos capazes de pagar pela representação de uma marca que traz o 

zero como algo significativo – ‘quanto mais zero melhor’. Estamos consumindo um 

produto alimentício que nada de útil fornece ao nosso organismo (água saborizada 

zero), e ao mesmo tempo pagando mais caro por alimentos que sofreram menos 

processamento (arroz integral, por exemplo). O processamento de alimentos trouxe 

inúmeras possibilidades e praticidades à vida humana. A questão é o quanto 

estamos refletindo acerca do que estamos adquirindo como alimento e consumindo 

em função do poder do acesso. 

Encontra-se nos mercados os superalimentos (superfood), como um 

chamativo para valorizar o comércio de alimentos simples, naturais, como frutos e 

sementes cujas propriedades funcionais são estudadas em laboratório e descritas 

como funções de prevenção e tratamento de enfermidades. Para quem isso é uma 
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novidade? A novidade maior é o custo elevado desses alimentos, muitas vezes 

importados de países distantes e fora da cultura alimentar local.  

Independente do que sentimos, pensamos ou agimos em relação ao 

nosso comportamento alimentar, passamos pelas consequências dos nossos atos, 

afinal, somos, também, o que comemos. Há os que defendem a alimentação para 

um novo mundo (BOMTEMPO, 2003), tendo na bandeira do vegetarianismo a 

salvação para as reservas do planeta. Acredito que não seja tão simples – nem 

todos podem/ devem ser vegetarianos. Não há apenas um caminho para o equilíbrio 

de todas as pessoas. Além disso, não se deve condenar ou absolver alguém em 

função do consumo ou não de produtos e derivados animais; cada um é livre para 

escrever e viver a sua história. 

A consciência alimentar vem sendo estudada por nós há algum tempo, 

buscando ampliar o conceito da consciência ambiental, direcionando para a relação 

do indivíduo consigo mesmo e com o ambiente do qual é parte. A partir de 

publicações anteriores a esta, na Especialização em Consciência e Educação, 

considerei que: 

O despertamento da consciência e o seu uso na prática alimentar pode 
favorecer, ao mesmo tempo, a integração entre o que necessitamos e 
desejamos. Quanto mais próximos forem os desejos e as necessidades 
alimentares, maior poderá ser a contribuição para nosso corpo físico, 
emocional e o meio ambiente, pois estaremos agindo de maneira integrada. 
 

Tão importante quanto o conhecimento científico acerca da alimentação e 
nutrição é a sensibilização quanto à necessidade de agirmos baseado em 
princípios que melhorem nossa condição humana e minimizem, ou mesmo 
reduzam a degradação humana e ambiental que temos presenciado 
(ANDRADE, 2008, p.29). 

 

A alimentação é uma atividade humana que não deve estar limitada pela 

condição econômica, social ou ambiental, mas sim oportunizando a integração do 

indivíduo consigo mesmo e com sua cultura enquanto parte de um mesmo ambiente. 

Por fim, a questão da alimentação transita do individual para o mundial, 

em movimentos constantes e integrados, sendo que a segurança alimentar tem sido 

tratada em esfera nacional-governamental, a soberania enquanto representação das 

organizações sociais e a consciência, enquanto reflexão-ação individual se reflete no 

social e governamental, a partir da implicação dos indivíduos que compõem cada 

uma das instâncias de discussão. 
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A Segurança Alimentar e Nutricional é um fenômeno associado à pobreza 

e distribuição de renda, mas também se relaciona a múltiplos fatores, incluindo 

valores sociais, portanto, ações nessa direção devem considerar os valores e cultura 

para que a segurança possa se efetivar com perspectivas de saúde e prevenção de 

enfermidades (BURLANDI, 2007). 

A Soberania Alimentar, por outro lado, ganhou evidência com as lutas 

sociais, na busca da garantia do uso da terra e das águas do direito à produção e 

consumo de alimentos regionais, respeitosos com a natureza e os agricultores/ 

pescadores artesanais e familiares (SANTOS, 2012). Ao mesmo tempo em que se 

luta pela manutenção da segurança e soberania alimentar, se evidencia a 

necessidade da consciência alimentar, para que as conquistas se reflitam numa 

cultura alimentar que vitalize o indivíduo, o social, o país e o ambiente do qual 

fazemos parte. 

Essas reflexões se basearam na convivência com moradores da Ilha de 

Maré, suscitando questões importantes a partir da observação e fala sobre os 

hábitos e mudanças alimentares. Alguns moradores mais velhos relatam que jovens 

e crianças, especialmente os que vão estudar fora da ilha, só querem comer ‘essas 

coisas’, se referindo a salgadinhos, biscoitos recheados, refrescos em pó e que eles, 

em outra época, comiam o que havia no quintal, que era mais sadio. Aprofundar 

esse diálogo trouxe reflexões importantes sobre o percurso da transição alimentar e 

seus impactos, a partir dos quais poder-se-ão desenvolver projetos participativos 

baseados na consciência alimentar. 

Quanto mais vivenciamos o cotidiano da comunidade, mais significativo 

se torna conhecer de perto seu contexto. Nesse sentido, caminhamos e navegamos 

ao redor da ilha, conhecendo e reconhecendo pessoas e lugares, conectando 

histórias e relações, que serão descritas no próximo capítulo. 
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Capítulo 2: A Ilha de Maré: terra, mar e mangue 

 

Na Ilha de Maré eu cheguei bem devagar, 

Acompanhada de pessoas reconhecidas e queridas 

Autorizadas a pesquisar, sobre saúde, ambiente e bem estar, 

Em várias localidades, até em Bananeiras atracar. 

Os caminhos nos dispersaram, e novos horizontes se abriram e 

Na consciência alimentar eu pude mergulhar. 

Guiada por Regina, pela ilha circulei 

Encontramos muitos amigos, onde abraços ganhei e dei 

Antes disso o desafio: o mangue onde atolei. 

É o preço que ele exige, testando a força e a fé 

Quem quer andar como marisqueira, tem que afundar o pé. 

Depois é só alegria, anotação, gravação e fotografia. 

Circulei também de barco, com dois tripulantes a bordo, 

Não tem dinheiro que pague, tamanha disposição. 

Depois a experiência de mariscar. 

Mariscos eu não trouxe muito, 

Mas eles eram só uma parte do que eu queria lá. 

Por solidariedade ganhei uns peixes e ostras, para a moqueca completar, 

Mas o prato mais importante 

Foi o que eu senti e registrei a partir do que vivi lá. 

Ainda teve a catação, para completar a experiência, 

Tudo junto e separado, cada um com o seu prato. 

Conversas, silêncio e serviço, onde um é por todos e todos por cada um. 

Tudo isso para eu ver e sentir o contexto, 

Das falas narradas com emoção, 

E escrever com sentimento, arte e precisão. 
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A inspiração para um projeto de tese pode nascer de diversas maneiras; a minha 

surgiu da relação com os pescadores artesanais da Ilha de Maré, ao observar como viviam 

entre a terra e o mar; seus hábitos e pertencimento. Nesse capítulo apresento a experiência 

da aproximação, o percurso geral dos projetos que me levaram a Bananeiras e uma vivência 

como marisqueira – da captura ao processamento. 

Uma fala de uma marisqueira marca em mim o momento que encontrei o que 

gostaria de investigar, entrelaçar a (in)segurança alimentar às mudanças de hábitos 

alimentares e afastamento dos seus saberes. Numa das várias conversas informais, 

buscando compreender o porque de uma comunidade intitulada Bananeiras não mostrar 

evidências do consumo e valorização desse alimento, perguntei sobre o consumo de 

banana verde (um alimento considerado atualmente como funcional), sobre o qual elas 

referiam sempre como alimento do passado. Uma delas me falou que banana verde 

lembrava a comida de quando não se tinha o que comer na ilha e hoje ninguém mais quer 

comer. Por outro lado, quando eu perguntava sobre o sabor, a boa lembrança tomava conta, 

falavam várias receitas, muito apreciadas. Trouxemos de volta essas questões para a 

pesquisa, e confirmamos as falas anteriores. 

 

2.1 Projetos: caminhos que me levaram à Ilha de Maré  

 

Conhecer a Ilha de Maré tem se mostrado uma experiência que 

oportuniza novos desafios a cada encontro/ reencontro, desde 2008. A princípio, o 

objetivo relacionado à saúde ocupacional se configurou como uma aproximação pelo 

viés do atendimento à necessidade de saúde premente dessa comunidade, com a 

participação em projetos de pesquisa e extensão, que se ampliaram para a Baía de 

Todos os Santos até 2015, oscilando com financiamentos e bolsistas de Iniciação 

Científica.  

Entrelaçado às ações de saúde ocupacional, iniciamos também o 

desenvolvimento de produtos alimentícios como forma de reabilitação, direcionado a 

marisqueiras com lesões decorrentes do processo de trabalho e outras interessadas, 

com intuito de melhoria das condições de trabalho e renda. Dentre os produtos 

desenvolvidos, inscrevemos e ficamos classificadas entre os 10 finalistas no 

Concurso de Inovação Tecnológica da FAPESB (Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado da Bahia) em 2014, com o mariscoburguer. Realizamos também diversas 

ações de atendimento nutricional e apresentações/ oficinas sobre boas práticas de 

manipulação de alimentos, fisioterapia ocupacional e saúde e atividade física, 
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direcionado às pescadoras artesanais, e aos seus familiares. Buscando atender à 

demanda de melhoria da comercialização dos pescados, desenvolvemos uma 

sacola térmica com caixas de leite UHT e sucos, cujo projeto está em processo para 

registro de propriedade intelectual, cujo protótipo foi aprovado pelas pescadoras. A 

Universidade Federal da Bahia já sinalizou positivamente quanto ao registro, sendo 

necessário encaminhar o processo para dar continuidade à propriedade intelectual. 

Dentre as localidades da ilha, realizamos atividades em Bananeiras, onde 

detalharei mais adiante, por ser o locus da pesquisa, Santana, onde fica a sede da 

Associação de Pescadores e Pescadoras Artesanais da Ilha de Maré e Praia 

Grande, onde situa-se a Unidade Básica de Saúde. Em Santana concentram-se as 

doceiras e rendeiras da ilha. Não trabalhamos diretamente com as rendeiras, apesar 

de tê-las conhecido. Algumas doceiras residentes em Praia Grande se deslocavam 

até Santana para participar das atividades conosco, ou íamos visita-las para 

conhecer seu local e processo de trabalho. No diálogo com as doceiras, suas 

maiores dificuldades situavam-se no processo de mexer o doce de banana – 

tradicional da ilha, cujo preparo total leva em torno de 5 horas, além da redução da 

disponibilidade de bananas na ilha, as quais devem amadurecidas naturalmente, 

sem a utilização de produtos químicos para acelerar o processo. As doceiras 

tradicionais, muitas já idosas, chegam a pagar mexedeiras, pois já apresentam 

lesões músculo-esqueléticas, que as impede de realizar todos os movimentos 

repetitivos por longo período e muitas das suas filhas e netas não querem seguir 

esse caminho.  

Além deste comprometimento, a elaboração do doce estava cada vez 

menos rentável e sua comercialização em outras localidades de Salvador é 

dificultada pela falta de padronização e embalagem de acordo à legislação sanitária. 

Em 2012 o doce era entregue a vendedores que compravam a produção na ilha por 

R$ 0,25 a unidade, e este mesmo produto, embalado em plástico e contornado pela 

palha seca da bananeira, chegou a ser comprada por R$ 1,15 em restaurante nas 

proximidades da Escola de Nutrição da UFBA. Tais situações foram motivadoras 

para buscarmos, juntamente com as doceiras, alternativas de preparo que 

viabilizasse a continuidade da produção do doce, tanto relacionadas ao rendimento 

(que era considerado baixo com a banana madura) quanto ao sofrimento para 

preparação (força excessiva por longo tempo).  
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Esse projeto com as doceiras foi interrompido em função de algumas 

dificuldades relacionadas à disponibilidade de deslocamento das doceiras e 

escassez de recursos do projeto. Foram realizadas modificações estruturais para 

processamento do doce no espaço da Associação de Pescadores Artesanais (em 

Santana) e equipamentos para teste dos doces na Universidade. Ao longo da 

convivência, percebeu-se que o trabalho desenvolvido por essas mulheres compõe 

as atividades familiares, juntamente com outros afazeres domésticos e inicia-se 

muito cedo, motivo pelo qual muitas não podiam se ausentar do lar. Sendo estes 

motivos limitantes para se deslocarem para a Associação para preparar o doce; 

além disso, seriam necessárias novas adaptações para reproduzir o processamento 

doméstico, inviáveis na estrutura da Associação.   

Ao lado das dificuldades das doceiras, havia as limitações das 

pesquisadoras. Para chegar até Santana (local da associação) costumávamos tomar 

o barco em São Tomé de Paripe até a praia de Itamoabo, com horários fixos para 

Saída, sem, no entanto, ter o horário de retorno assegurado, o que se tornou um 

inconveniente para as pesquisadoras.  Itamoabo é uma das regiões mais turísticas, 

com diversos restaurantes e pousadas, mas sem atracadouro, sendo necessário 

desembarcarmos e reembarcarmos diretamente na água.  

Dessa localidade subíamos uma montanha e descíamos em Santana. 

Retornávamos pelo mesmo trajeto e ficávamos à beira da praia, aguardando até que 

a embarcação que fazia a travessia completasse a lotação para nos levar de volta a 

São Tomé de Paripe, sem horário fixo. Ainda assim acompanhamos uma doceira 

durante parte do preparo, e finalização do doce; elaboramos algumas receitas com 

variação da maturação das bananas para avaliar o rendimento e sabor e 

reproduzimos em laboratório o doce tradicional, com bananas adquiridas na ilha, 

para garantir as condições semelhantes. Esta amostra foi levada à ilha para 

avaliação das doceiras, que fizeram diversos comentários sobre a diferença deste 

doce para o que elas preparavam. Por fim, as reuniões com as doceiras foram 

ficando esvaziadas, e, ao finalizar o financiamento, optou-se por não investir nessa 

direção. 

Nossa relação com a região de Praia Grande se intensificou no período 

da realização de uma capacitação para os profissionais de Saúde. Praia Grande é a 

maior comunidade da Ilha em dimensão e população. Lá está situada a Unidade de 

Saúde da Ilha e recentemente foi construído o colégio com Ensino Fundamental II e 
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Médio. No projeto financiado pelo Governo do Estado, realizamos curso para 

profissionais das Unidades de Saúde de 3 cidades da Baía de Todos os Santos 

(Salvador-Ilha de Maré, Salinas e Saubara). Esta foi uma das atividades do Projeto 

intitulado “Prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação de LER/DORT em 

pescadores artesanais da Baía de Todos os Santos - Bahia”. A realização do Curso 

de Educação Permanente em Saúde do Trabalhador da Pesca Artesanal/ 

Mariscagem para profissionais da Atenção Básica à Saúde foi construído partir do 

material teórico "Guia de orientação para identificação de casos suspeitos de 

LER/DORT em pescadores artesanais – marisqueiras - 2011" e contemplava cinco 

Municípios pertencentes ao estado da Bahia. 

A capacitação foi planejada, articulada e executada pelos profissionais do 

Projeto, em parceria com o Movimento de Pescadoras e Pescadores Artesanais da 

Bahia e Gestores de Saúde nas esferas Estadual e Municipal.  A proposta da 

capacitação foi destinada à atenção básica, considerando que cabe a ela o papel de 

porta de entrada do Sistema Único de Saúde do Brasil, buscando contemplar as 

questões de saúde do trabalhador, principais riscos de doenças e acidentes, bem 

como medidas promocionais e preventivas, com avaliação da sua viabilidade. 

Esta capacitação foi dividida em três momentos com duração de um dia, 

em intervalos pré-combinados. No primeiro realizavam-se atividades em ambiente 

fechado (sala), com mística conduzida pelas pescadoras, seguida de apresentações 

e oficinas com construção e apresentação de cartazes, além da representação das 

atividades sobre as características e riscos da pesca artesanal. O segundo momento 

consistia de vivência na praia/ maré, onde os profissionais de saúde, orientados 

pelas marisqueiras e pesquisadores realizavam atividades de captura de mariscos e, 

no terceiro momento, realizado nas Unidades de Saúde, os profissionais realizavam 

atendimento às pescadoras, utilizando formulário relacionado à saúde ocupacional 

(ANDRADE et al, 2014).  

Distintas atividades foram realizadas nas diversas comunidades da Ilha. 

Encontramos na dissertação de Oliveira (2011) uma importante consideração sobre 

a complexidade do território da Ilha de Maré, avaliado pela autora, que estudou a 

conformação espaço-territorial e fundiária. Situando as diferenças relacionadas à 

estruturação para regulação fundiária dos territórios quilombolas, a autora apresenta 

alguns resultados das suas experiências: 
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Chegamos a realizar algumas reuniões em Praia Grande, requeridas por 
alguns moradores interessados em informações mais detalhadas sobre os 
trâmites da regularização fundiária, mas não houve prosseguimento. Isso se 
explica à luz das questões históricas de conflitos entre os próprios 
moradores, o que teria dificultado a convergência de interesses com as 
comunidades do Norte da Ilha. 
 
As comunidades de Santana, Itamoabo, Neves e Botelho também não 
aderiram ao pleito da regularização fundiária. A presença do turismo, da 
especulação imobiliária e a ocupação simultânea entre “moradores” e 
“veranistas” foram as principais razões que contribuíram para que os 
moradores não se interessassem pela titulação coletiva. A questão que se 
colocava para a pesquisadora era o contraste entre os diferentes projetos 
territoriais favorecidos pela geografia do local, a exemplo do mangue X o 
mar; a titulação coletiva X o turismo, já que no norte predomina a vegetação 
de mangue, que enseja a maior presença do “de dentro”, enquanto no sul, a 
presença da praia atraía os “de fora”. Apesar da origem comum dos 
moradores da Ilha, podemos arriscar afirmar que o espaço e a formação de 
diferentes territórios apontam para a diversidade na organização política dos 
grupos, componente que deve ser levado em consideração no quesito 
complexidades na Ilha de Maré (OLIVEIRA, 2011, p.21-22). 

 

Entrar numa comunidade e realizar ações demanda a sensibilidade 

quanto às singularidades que a caracterizam. A relação baseada no respeito e 

confiança possibilita a aproximação com o devido distanciamento. 

Montenegro (2003), descrevendo batalhas em Casa Amarela (um bairro 

de Recife-PE), apresenta resultados da investigação da memória da comunidade e a 

história da ocupação do local contra a especulação imobiliária e a mobilização 

comunitária para ir de encontro à ameaça, inclusive à memória local referente à 

ocupação. Na Ilha de Maré esse tipo de situação também já ocorreu, como 

demonstra Oliveira (2011) na sua pesquisa envolvendo questões de demarcação do 

território quilombola (nas comunidades que o fizeram), porém, a ameaça de 

ocupações das áreas de mangue por pessoas de fora da ilha ou da própria ilha é 

uma luta contínua e ameaça a continuidade da pesca artesanal e a manutenção 

desses saberes ancestrais, pois sem mangue e mar não há como pescar. 

O envolvimento com projetos de pesquisa e extensão foram se 

construindo a partir do diálogo com as comunidades, suas demandas e 

possibilidades, bem como investimentos públicos (Federal e Estadual) em 

financiamento de pesquisas e extensão direcionadas a pescadores artesanais, 

quilombolas e desenvolvimento de tecnologias sociais.  

À medida que se constituíam novas experiências e aproximações com a 

Ilha de Maré, em especial a comunidade e lideranças de Bananeiras, fui percebendo 

que poderia investigar os saberes e práticas alimentares sob a perspectiva da 
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difusão do conhecimento e com as noções da consciência alimentar. Com apoio e 

orientação construí o projeto e, entre aproximações, entrevistas e estranhamento no 

sentido da antropologia, tenho imergido nos saberes e afazeres de Bananeiras e sua 

relação com o restante da ilha. 

Descrevo a seguir o trajeto ao redor da Ilha de Maré, buscando trazer o 

contexto para descrevê-lo com maior propriedade e sentimento, dialogando com 

referências de estudiosos nessa região.  

 

2.2 Abrindo e fechando o foco: caminhando e navegando sobre a Ilha de Maré 

 

Na historiografia brasileira, a Ilha de Maré dispõe de superfície de 13,87 

Km2 e população de aproximadamente 6.500 pessoas conforme último censo 

demográfico na região (2010) (CARNEIRO, PESSOA e SOARES, 2014). É uma das 

localidades mais antigas da Bahia tendo sido povoada por indígenas e no século XVI 

passou a abrigar africanos escravizados (RISÉRIO, 2004). Ainda se encontram na ilha 

segunda e terceira geração de afro-brasileiros. Este território quilombola era, há vinte 

anos, um lugar seguro em provisão de alimentos para seus moradores, conforme seus 

depoimentos (FREITAS e cols., 2012).  

A ocupação territorial da Ilha de Maré é descrita de maneira como se 

seguiu em outras regiões, com a expulsão e extermínio indígena do Recôncavo, 

implantação de engenhos de cana e plantações, com exploração da mão de obra 

africana escravizada, bem como áreas ocupadas por negros que fugiram da 

escravidão e constituíram quilombos (ANDRADE, FERREIRA e LÓPEZ, 2016; 

OLIVEIRA, 2011). Desses, algumas localidades já encontram-se regularizadas. Outra 

forma de apropriação também presente foi a distribuição de terra para fazendeiros, 

gerando conflitos entre produtores e moradores/ agricultores/ pescadores residentes 

na ilha, constituindo atualmente parte de território quilombola e parte turística e/ou não 

auto-intitulado remanescente de quilombo (OLIVEIRA, 2011).  

A Ilha de Maré compõe a Área de Proteção Ambiental (APA) da Baía de 

Todos os Santos desde 1999 (BAHIA, 1999) e a Prefeitura de Salvador apresenta no 

Artigo 156 da Lei 9.069 (SALVADOR, 2016), dentre os objetivos do ordenamento 

territorial relacionado à Macrozona de Conservação Ambiental, onde está inserida a 

Ilha de Maré: 
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VII - incorporar as Ilhas de Maré, dos Frades e de Bom Jesus dos Passos 
ao desenvolvimento urbano e metropolitano de Salvador, promovendo a 
melhoria da mobilidade da população moradora dessas localidades, em 
especial da locomoção das crianças às escolas, aos serviços de saúde, 
promoção de funções diversificadas de moradia, lazer e serviços, 
potencializando seu caráter ambiental e turístico; 
 
VIII - incentivar o desenvolvimento de polos ecoturísticos nas ilhas de Maré, 
Frades e Bom Jesus dos Passos, associando a preservação ambiental ao 
desenvolvimento turístico sustentável, pelo aproveitamento de atividades de 
pesca e artesanato. 

 

Nestes objetivos do PDDU (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano) de 

Salvador, dispostos na Lei 9.069/2016, projeta-se tanto a melhoria da mobilidade, 

quanto o desenvolvimento turístico sustentável, merecendo acompanhamento pelas 

associações local, para a implementação desses objetivos. Quanto à mobilidade, 

muitas vezes os moradores da ilha preferem se deslocar para Candeias em 

pequenas embarcações que fazem a travessia até Caboto (distrito de Candeias), 

devido à dificuldade de transporte de uso público para outras localidades de 

Salvador. 

 
 

 

Figura 1 – Vista aérea da Ilha de Maré, Salvador, Bahia 

Fonte: Adaptado do Google Earth, 2016. Ilha de Maré. 

De acordo com o ordenamento do espaço urbano de Salvador, em 2009 

foi publicado no volume 1 do “Cadernos da Cidade”, com algumas adaptações, as 

18 Regiões Administrativas de Salvador (RA’s), sendo a Ilha de Maré incluída na RA 

XVII, juntamente com as demais ilhas (Cadernos da Cidade, 2009). Ainda de acordo 

Ilha de Maré 
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ao mesmo documento, há apenas remanescentes residuais de Mata Atlântica, “em 

razão do maior comprometimento dessa ilha com atividades agrícolas desde as 

primeiras décadas da colonização portuguesa”. E “... no norte desta ilha também 

ainda são encontrados mangues em bom estado de conservação” (Cadernos da 

Cidade, 2009, p. 30 e 38, respectivamente). Essas RA’s foram agrupadas em seis 

(6) Macrounidades, no intuito de capturar “os principais processos em curso relativos 

ao desenvolvimento econômico, social e espacial do Município” (Cadernos da 

Cidade, 2009, p.32). A Macrounidade 06 (Ilhas) é formada pelo 

... arquipélago formado pelas Ilhas dos Frades, de Maré, do Bom Jesus dos 
Passos, de Santo Antônio e algumas ilhotas constitui-se numa região pouco 
integrada ao desenvolvimento urbano da Cidade do Salvador, em razão da 
descontinuidade territorial e das dificuldades de acesso e comunicação direta 
com o continente, que as tornam relativamente estanques aos processos 
vivenciados no restante do Município, conferindo-lhes dinâmica própria. 
Corresponde a uma única região: Ilhas (RA XVII), na qual foi incluída a Ilha 
de Maré.  

É conhecido pela gestão municipal o descompasso de atenção dedicada 

às ilhas e às demais partes de Salvador. Tal fato traz implicações diretas na vida dos 

seus moradores, a exemplo da precária condição de saneamento, esgotamento 

sanitário, comunicação e deslocamento para outras partes da cidade, localizadas no 

continente. Na Ilha de Maré há atracadouros para desembarque de passageiros em 

algumas comunidades: Botelho, Santana, Praia Grande e Porto dos Cavalos; a 

Unidade Básica de Saúde (UBS) e o Colégio para Ensino Médio encontram-se em 

Praia Grande, justificado pelo adensamento populacional nesta localidade. Há 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) distribuídos nas diversas áreas da ilha, mas 

o acesso à UBS não é conveniente para grande parte dos moradores.  

Partes das áreas da ilha são reconhecidas pela Fundação Palmares como 

territórios quilombola. Os processos de reconhecimento dos territórios quilombolas 

podem ser localizados no sitio da Fundação Cultural Palmares, onde são 

identificadas cinco comunidades da Ilha de Maré: Bananeiras; Praia Grande; 

Martelo; Ponta Grossa e Porto dos Cavalos (FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, 

2015). Essa parte de Salvador dispõe de características singulares, as quais 

merecem estudo e difusão. 

A Ilha de Maré é fonte de inspiração, lutas, resistência, além de estudo e 

pesquisas. Desde 1705, Manuel Botelho de Oliveira registra a fartura da ilha em seu 

poema À Ilha de Maré (OLIVEIRA, 1967). Diversas instituições de ensino, tais como 
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UFBA, UNIJORGE e Fundação Visconde de Cairu desenvolvem atividades de 

pesquisa e extensão na Ilha, buscando compreender os encantos e desencantos, e 

contribuir com a função social das Instituições de Ensino (ALMEIDA & NEVES, 

2011).  

Quem vive na Ilha de Maré não demonstra o sentimento de pertencimento 

a Salvador. O sentido de pertencimento não é demarcado pelo ordenamento do 

espaço urbano a partir das Regiões Administrativas (RA), nem pela vinculação nos 

serviços municipais como o fornecimento de água e energia elétrica, limpeza urbana 

e atendimento à saúde. Ainda que seja reconhecido esse vínculo quanto aos 

serviços, há uma demonstração de distanciamento da vida da capital, referido em 

diversos momentos pelos moradores da ilha, que vão a Salvador ou a Candeias 

resolver suas demandas de compras ou saúde. Afirmam que sempre moraram na 

ilha, ainda que tenham trabalhado em Salvador, como descrito por Regina, quando 

questionada se sempre morou na ilha: “Sempre! Porque quando eu estava 

trabalhando em Salvador, eu tava (sic) todo final de semana aqui; só ficava fora 

durante a semana. Assim, nunca saí para morar, morar para sair daqui não”. Da 

mesma forma, D. Vilma lembra da sua família como residente em uma cidade 

distinta da que vive: “A família do pai, quando vinha de Salvador visitar, trazia pó de 

milho, trigo...”. A referência é como se fosse outra cidade. Quando eu questionava 

se a ilha também não era Salvador, com um sorriso largo todos dizem que por um 

lado é, mas por outro... Às vezes era citado o choque de encontrar pessoas em 

situação de exclusão social nas ruas de Salvador, coisa que não se vê na Ilha. 

Contextualizando território e territorialidade em sua pesquisa, Souza 

(2013) traz esse tema do pertencimento versus a divisão administrativa de Salvador, 

destacando a diferença entre a demarcação institucional e o sentimento de quem 

vive no local, sugerindo que: “Trata-se de classificações arbitrariamente definidas, 

que pouco ou quase nada nos informam sobre as dinâmicas e relações sociais que 

agregam e criam proximidades e distanciamentos social, cultural e historicamente 

produzidos” (SOUZA, 2013, p.109). 

Escutando as histórias sobre as experiências dos moradores na ilha, fui 

sentindo a necessidade de conhecer o território mais de perto para localizar 

fisicamente as falas e sentir as distâncias. Minha relação com a Ilha de Maré sempre 

se localizou momentaneamente em uma determinada área/ comunidade, em função 
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dos projetos ora desenvolvidos, deixando o desejo de percorrê-la a pé e de barco. E 

assim um dia aconteceu. 

Percorri a Ilha à pé, saindo de Bananeiras e a ela retornando. Expressei 

meu desejo de circular a ilha, e uma marisqueira (Regina) se disponibilizou a me 

acompanhar. Após algum tempo ela confirmou que poderíamos ir. Orientou quanto à 

vestimenta, calçado, proteção solar e água. Acertamos uma data conveniente e, na 

véspera a família já me aguardava para a hospedagem conforme o combinado, para 

que pudéssemos sair bem cedo. Durante o percurso conversamos, visitamos amigos 

com os quais trocamos abraços pelo caminho e comemos frutas colhidas no pé. A 

sensação era como na minha infância, quando caminhávamos nas roças vizinhas à 

nossa, onde a quebra da rotina com a passagem de um amigo inundava de 

felicidade o momento compartilhado. A cada parada, menos de cinco minutos eram 

suficientes para um abraço, notícias das famílias, da saúde, dos negócios e um 

convite para estender o encontro por mais tempo. Deixávamos a promessa para 

novos momentos e seguíamos. Essas visitas sem agendamento prévio são aceitas 

com gratidão, havendo uma acolhida sincera e um abraço amigo, além do convite 

para entrar, descansar, comer e beber, compartilhando o que estiver à disposição no 

momento.  

Esse caminho já vinha sendo ensaiado por mim há algum tempo, porém 

um desmoronamento fechou a passagem, tornando inseguro uma parte do trecho 

inicial, na Caeira1, com risco de rolamento de pedras e descida de barranco. Seu 

Djalma, numa das vezes que eu comentei sobre caminhar pela ilha, falou que se 

fosse alguns desses políticos que quisesse ir, ele levava lá, mas comigo não faria 

isso, nem recomendava que eu fosse com outra pessoa.  

Dia 5 de março saímos eu e Regina às 6h e 45min de Bananeiras no 

sentido sul, encontramos um morador local que trazia consigo um saco de mangas 

recém-colhidas. Fomos obrigadas a escolher ao menos uma para comer o caminho. 

Sem mais cerimônia, escolhemos uma fruta cada, colocamos na pequena mochila 

que levávamos e seguimos!  

A primeira parte do caminho até Botelho foi a mais exigente, em função 

das condições ambientais, como descritos previamente pela minha guia. Ao passar 

                                            
1
 Caeira é a área onde se retirava Cal. Segundo Seu Djalma a Caeira por muito tempo forneceu cal para as 

construções da Baía de Todos os Santos. Ele mesmo já trabalhou carregando de barco essa mercadoria. 
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pela Caeira, local do desmoronamento, contornamos o Restaurante Oratório de 

Maré, que ocupa toda a beira mar, e é frequentado apenas por turistas. As pessoas 

da ilha só entram para trabalhar, segundo Regina. Ela mesma já trabalhou lá por um 

período. A construção toma a frente da praia e a passagem ficou estreita após sua 

construção e recentemente houve desabamentos de barrancos atrás da construção, 

dificultando o trajeto por risco de novos desmoronamentos, como pode ser 

observado na foto a seguir. De acordo com Oliveira (2011, p.100) “A região do 

Oratório foi a primeira, na Ilha de Maré, a receber influxo de turistas. Inicialmente, foi 

ponto de venda de comida para abastecer os trabalhadores da Caeira”. 

 

Figura 2 – Passagem pela Caeira, Ilha de Maré 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 

Esse não foi o maior desafio; a seguir passamos por uma área de 

mangue até atravessar um riacho. O calçado penetrava completamente na lama, 

dificultando o deslocamento, sem árvores para segurar. Esse percurso era feito 

pelos estudantes que moravam em Bananeiras e precisavam cruzar essa área para 

chegar a Botelho. Regina lembra que era necessário passar com água acima da 

cintura e os livros na cabeça, quando o rio estava cheio, ou contornar por um 
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percurso maior, onde a travessia do rio era menos difícil. Após a passagem onde 

atolamos nossos calçados, fomos à beira-mar retirar o excesso de lama para 

continuar a caminhada.  

 

Figura 3 – Trajeto Bananeiras até Botelho, sururu de mangue, passagem do rio e 

limpeza do sapato na maré 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 

 

O trajeto foi iniciado pela manhã, determinado pela necessidade de 

atravessar o rio durante a maré baixa. O risco não é apenas em função do esforço 

da travessia pelo mangue, mas também os mariscos como o sururu, que corta os 

pés. Poucas marisqueiras vêm até aqui retirar sururu, pois este não é um marisco 
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com grande valor comercial, a maioria prefere outras espécies para capturar e 

processar (cozer e desconchar) para vender. 

Acostumada a caminhar em terra firme pela Chapada Diamantina, me 

assustei com a distância que percorreríamos na lama, com grande esforço físico 

para o deslocamento, sem cajado ou árvores para apoiar, onde a bota insistia em 

não sair do fundo do mangue. Ao chegarmos a Botelho, Regina me tranquilizou ao 

confirmar que havíamos atravessado a parte mais difícil. De fato caminhamos por 

terra firme ou areia todo o percurso seguinte! 

A beira-mar de Botelho é repleta de construções grandes de veranistas, e 

poucos moradores foram vistos na localidade. Com tristeza Regina relata que essa 

localidade está vazia e as construções grandes e fechadas durante a maior parte do 

ano são de propriedade de turistas, em sua maioria de Salvador. De fato, casas 

grandes à beira mar são vistas fechadas, e casas menores, pertencentes aos 

moradores são distribuídas na parte mais interna do povoado.  

Ainda em Botelho subimos alguns degraus para cumprimentar uma velha 

amiga de Regina. Foi apenas o tempo de um abraço, um elogio às flores da varanda 

e notícias de todos os familiares, mesmo com convite para um café e um descanso. 

Seguimos para Neves, onde fica a igreja da Nossa Senhora das Neves, que recebe 

a procissão marítima anualmente em 5 de agosto. A Santa está na Ilha desde 1549. 

Suas lembranças de criança registram momentos felizes no dia da procissão, 

quando as crianças ganhavam muitos doces dos adultos. A bisavó de Regina 

trabalhou num casarão ao lado da Igreja N. Sra. das Neves. Era lá o refúgio do pai 

de Regina, quando ainda era criança e sua mãe lhe procurava para corretivos. 

Seguindo nossa caminhada, chegamos a Itamoabo e paramos na casa de 

Nice, que saiu para nos receber com toda a família, convidando para sentarmos, 

lancharmos e ficarmos mais um pouco. Não sendo possível no momento, 

atualizaram os telefones, lembraram-se do tempo de criança, quando se 

encontravam mais e, com promessa de novas visitas, nos despedimos com muitos 

abraços.  

Itamoabo é a praia mais frequentada por turistas; lá estão disponíveis à 

beira-mar diversos restaurantes de frutos do mar, a espera de barcos vindos de São 

Tomé de Paripe e embarcações particulares. 
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Decidimos seguir pela praia até Santana, pois a maré ainda permitia esse 

acesso, ao invés de subir a montanha, que leva à comunidade vizinha. Santana está 

com atracadouro e calçamento novos. Nessa comunidade fica localizada a Sede da 

Associação de Pescadores e Pescadoras Artesanais da Ilha de Maré, atualmente 

liderada por uma comissão, que substituiu ’seu’ Naná, o último Presidente. 

Em Santana localiza-se o cemitério da Ilha, sendo descritas pela 

comunidade as dificuldades de acompanhar o sepultamento de entes queridos por 

amigos e parentes até Santana, em função dos caminhos íngremes por terra e, para 

seguir pela praia é necessário acompanhar o horário da maré para o trajeto de ida e 

volta. Nos dias de chuva as dificuldades são ainda maiores e muitas vezes esse 

deslocamento tem sido realizado de barco. Paiva, Martins e Cova (2011) descrevem 

os riscos desse cemitério em área residencial, relacionado à contaminação do solo e 

da água e descrevem a má conservação de jazigos no local. 

Fomos à casa de uma rendeira que eu conhecia, mas não a encontramos 

em casa no momento. Na região de Santana concentram-se as doceiras da Ilha, que 

fazem o tradicional doce de banana na palha. Por exigência da vigilância embalam 

num plástico transparente e, em seguida na palha da bananeira. Esse processo 

dificulta a colocação da palha, pois fica escorregadio, mas é necessário quando o 

doce vai sair da ilha para ser comercializado em outras áreas de Salvador. Esse é 

um doce que exige muita energia para ser feito. Cozido em panelões com fogo de 

lenha no chão, mexido com remo de madeira, seu sabor e textura são únicos – a 

fumaça, o longo tempo de cozimento e a palha compõem nuances no sabor e 

textura, tornando-se único. A mudança nesse processo, com redução do tempo de 

cozimento ou troca de embalagem comprometem o sabor e a tradição, e nos 

remetem à força do capitalismo. As doceiras estão ficando cansadas e adoecidas 

desse labor e não temos visto interesse na juventude em assumir essa função. Ao 

passar pelas comunidades, relembro as experiências dos últimos oito anos. 

Aproveitando que a maré ainda não estava alta, seguimos pela praia até 

Praia Grande, esta que é maior comunidade em extensão e população. Essa região 

apresenta características distintas. Lá encontremos pessoas com a cor da pele mais 

clara (ou menos escura), reforçado por Regina como uma característica marcante, 

como se lá morassem os ‘brancos da ilha’. O que rapidamente pode parecer uma 

população miscigenada, ao olhar de Regina é nitidamente uma comunidade com 
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diferenças fortes. Esta localidade caracteriza-se pela produção de renda, artesanato 

de palha de canabrava, pesca de lagosta, além da pesca e mariscagem. Passamos 

na casa de uma rendeira amiga, que fez questão de nos mostrar as peças recém 

produzidas. Além das peças tradicionais, apresenta as mais solicitadas pelas jovens 

– um short curto, dissonante das demais produções, mas elaborada para atender ao 

mercado consumidor atual, segundo a artesã. 

 

Figura 4 – Rendeira de Bilro de Praia Grande 

Fonte: Arquivo pessoal, 2016 

Em Praia Grande se encontram rendeiras, doceiras, cesteiros, além de 

pescadores e pescadoras artesanais e um estaleiro naval. As marisqueiras estão 

inseridas na denominação de pescadoras artesanais e assim querem ser 

consideradas, para assegurar os direitos trabalhistas enquanto pescadoras. Tem 

sido questionado e até reduzidos alguns direitos adquiridos, em função da 

denominação marisqueiras, a exemplo do seguro defeso para pesca do camarão. 

Há questionamento quanto ao direito das mulheres ao recebimento deste defeso, 

pois parte delas não vai ao mar, trabalhando com a filetagem e comercialização do 
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camarão. As lideranças se mantêm na luta para acompanhar o processo e buscar 

restringir as perdas. 

A UBS localizada nesta comunidade recebe os pacientes de toda a ilha. A 

maioria dos profissionais de saúde que trabalham na UBS precisam se deslocar até 

a ilha, o que dificulta a constância do atendimento, especialmente no período 

chuvoso. Associando essa situação à dificuldade de deslocamento terrestre e custo 

do deslocamento marítimo para os idosos e crianças, comunidades mais distantes 

como Bananeiras, reivindicam a presença periódica de profissionais lá, 

considerando inclusive que os profissionais da Saúde da Família devem fazer a 

cobertura da ilha. A prefeitura não garante o deslocamento dos profissionais para 

visitas às comunidades, pois as visitas, comumente, são realizados a partir de 

deslocamentos a pé nos territórios. No entanto, esse território das ilhas é distinto em 

termos geográficos e precisa de alternativas para que os pacientes, especialmente 

com dificuldades de locomoção, possam ser usuários do Programa de Saúde da 

Família (PSF).  

Há agentes comunitários em cada comunidade, que fazem a interlocução 

das situações de saúde e acompanham o crescimento das crianças. Porém nem 

todas as demandas podem ser resolvidas por estes profissionais. Uma das 

dificuldades registradas é a falta de espaço adequado para atendimento em saúde 

em cada comunidade. Em Bananeiras, quando ocorre visita dos profissionais, este 

atendimento é realizado na creche comunitária, havendo inconvenientes, dentre os 

quais a ocupação do espaço nos horários escolares, acessibilidade dificultada para 

pessoas com mobilidade reduzida (especialmente idosos) ou cadeirantes, pois a 

creche está localizada no alto e não há trajeto pavimentado para rodas. A solicitação 

da comunidade é que os profissionais de saúde, especialmente médicos, possam ir 

mais frequentemente visitar as casas das pessoas com maiores dificuldades, como 

está previsto pelo PSF. Por outro lado, a dimensão espacial desta Equipe de Saúde 

é imensa, pois está vinculada a uma área do Subúrbio, sendo importante repensar 

esta distribuição (CISNEROS LÓPEZ e ANDRADE, 2015). O médico que atende na 

Unidade é contratado a partir do Programa Mais Médicos. 

Continuando nosso percurso, em Praia Grande o sol já estava alto e 

passamos na casa de uma conhecida para comprar geladinho de frutas. Fomos à 

casa da irmã de Regina, porém a mesma não estava, então seguimos na direção do 
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norte. O final dessa comunidade também é conhecido pela denominação de Major, 

mas Regina prefere chamar toda a extensão de Praia Grande.  

Nesse trajeto encontramos diversas mangueiras e goiabeiras. Colhemos 

e comemos goiabas, levando algumas para fazer doce. Catamos algumas mangas 

do chão, já atingindo o limite da capacidade das nossas mochilas, e da nossa 

resistência física para a caminhada até chegar a Bananeiras novamente.  

Chegamos a Porto dos Cavalos, que é a comunidade mais próxima do 

continente e, segundo Regina o nome dessa localidade, decorre da travessia de 

animais para a ilha. Há um pequeno atracadouro construído pela Petrobrás, em 

função de extração de petróleo na ilha. A partir dessa comunidade, encontramos 

muitos amigos de Regina que nos cumprimentaram, elogiando a nossa disposição 

para a caminhada. Dentre eles um vendedor de jaca dura; não resistimos e 

compramos um pedaço, chegando ao limite de peso.  

Logo em seguida veio a comunidade de Martelo e nesta eu encontrei uma 

colega da minha graduação em Nutrição, liderando a 13ª Caminhada pela ilha. 

Abraços, cumprimentos, fotos, troca de contatos e despedida, pois, enquanto eles 

começavam, nós já estávamos concluindo nossa caminhada. 

Entre Martelo e Maracanã, a última localidade antes de chegarmos a 

Bananeiras, encontramos diversos poços, onde todos na ilha, inclusive Regina, 

frequentavam para lavar roupas e buscar água para beber. Os poços estavam sujos, 

com nítidos sinais de abandono. Nos foi informado que apenas um deles seria limpo 

naqueles dias. Numa das fontes, denominada Santa Bárbara, havia resquícios de 

uma construção com a imagem da santa quebrada e com pegadas de cavalos. 

Lamentando, Regina lembrou quão importante foram aquelas fontes de água limpa, 

que hoje já não servem mais. Além da água da Embasa, que substitui a necessidade 

de utilização dessas fontes, elas estão desativadas devido ao risco da contaminação 

das mesmas por dejetos e contaminação dos lençóis freáticos, pois não há rede de 

esgotos na ilha. 

No Caderno Ambiental, Gois, Machado e Costa (2011) registram essa 

situação, além de descrever trabalhos que denunciam a má qualidade da água 

dessas fontes desde 2008. Santos et al (2011), na mesma publicação, apresenta o 



65 

diagnóstico da má qualidade da água para consumo humano, na comunidade da 

Ilha de Maré.  

Seguindo, passamos por Maracanã, que é uma comunidade pequena e, 

após uma subida, a última, chegamos novamente a Bananeiras, com um pouco de 

tudo, abraços, frutas, cansaço e impressões no corpo e na alma. 

Na chegada fomos recebidas com admiração pelo tempo do percurso e a 

surpresa para a família de Regina que duvidava da nossa resistência! Talvez a 

minha cor, talvez o meu tamanho ou peso, talvez o meu trabalho e a nossa 

convivência... algo em mim ou o conjunto representava fragilidade para eles. É 

impressionante como a convivência aproxima. Este momento para meu trabalho de 

campo foi muito mais significativo que a conexão entre as partes da ilha traçada 

pelos nossos pés. É como se eu fosse conquistando novos espaços afetivos, mais 

aproximações, sendo incluída no grupo. 

  

Figura 5: Sintonizadas de amarelo e verde na saída e chegada 

Fonte: arquivo pessoal, 2016. 

Sem combinar, nos deparamos com roupa amarela e verde, como que 

sinalizando afinidade! Uma caminhada exigente e prazerosa. Com significados e 

vínculos muito mais profundos do que pudesse parecer.  

Uma vez concluído o percurso a pé, ficou o compromisso de fazê-lo pelo 

mar. Dias depois se concretizou o trajeto de barco, para olhar de mais longe as 

construções e distribuição das comunidades; construir uma sequência das 

localidades que anteriormente eram fragmentadas na minha mente. 

O barco foi guiado pelo único filho de ”seu” Djalma que, juntamente com o 

filho de Regina, me acompanharam no trajeto. Do mar é possível visualizar a maioria 
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das casas distribuídas à beira-mar. Em Bananeiras é um pouco diferente, em função 

do crescimento populacional direcionado para o interior, cercando um campo de 

futebol. 

Em Botelho são perceptíveis as construções de veraneio na orla. Em 

Neves há poucas casas além de uma Igreja Católica e um grande e antigo casarão 

ao lado. Itamoabo é uma região bastante turística e à beira-mar estão os bares e 

restaurantes; as construções residenciais se fixam um pouco mais acima. Em 

Santana, as construções se distribuem no trajeto pelo morro, vindo de Itamoabo, que 

passa pelo cemitério. Há construções também no caminho da praia, que apresenta 

mais de uma fileira de casas. Praia Grande tem várias ruas; é possível visualizar 

construções mais distantes do mar, confirmando o adensamento populacional da 

localidade em relação às demais. Em Porto dos Cavalos se vê poucas construções, 

pois há mangue na beira-mar; as residências ficam dispostas mais no interior, assim 

como em Martelo. Em Maracanã visualizamos algumas casas entre o manguezal e, 

finalmente, Bananeiras, que à beira mar visualizamos escola, igrejas e algumas 

construções residenciais. Sua população está distribuída entre a orla e o interior. 

 

Figura 6: Eu e os tripulantes 

Foto: Arquivo pessoal, 2016. 

Entre sol e chuva, fotos, filmagens e gravações, conversamos sobre a 

vida na ilha e a pesca, enquanto navegávamos as águas calmas da Baía de Todos 
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os Santos. Acolhida pela família de ”seu” Djalma, o trânsito pela ilha foi deveras 

facilitado. São moradores antigos e alguns integrantes compõem lideranças 

comunitárias, a família é bastante integrada e comprometida com os movimentos 

sociais e ambientais na localidade. 

Ainda faltava outro momento significativo – a mariscagem em si. Me 

convidei para participar de um dia de mariscagem e, prontamente aceita, partimos 

para mais uma aventura – agora o trabalho na maré.  

 

2.3 Parado ninguém marisca: o dia na maré 

 

Algumas vezes fui à maré com marisqueiras, sendo que o principal 

objetivo estava relacionado à saúde ocupacional, à observação das posturas, os 

movimentos repetitivos e os registros de imagem. Da última vez fui como mais uma 

marisqueira, com os instrumentos semelhantes aos delas e a atenção de uma 

pesquisadora, que queria ter no corpo a sensação da mariscagem, cujos registros 

fotográficos e gravações não conseguem imprimir. No barco éramos 11 marisqueiras 

e 2 tripulantes. O combinado era sair ainda no escuro, para aproveitar ao máximo o 

período da maré baixa. Por volta das 6h estávamos embarcados para nosso destino. 

O trabalho já havia sido iniciado no dia anterior, com a separação de todos os 

materiais necessários. Além dos petrechos para mariscar (balde, colher, sacos 

plásticos e uma flanela), levávamos também alimentos, água e sandália plástica de 

dedo, protetor solar e chapéu.  

O filho e o neto de ”seu” Djalma (os tripulantes) nos levaram até o local 

previamente escolhido e seguiram para um local de árvores de mangue, para retirar 

ostras – na Ilha de Maré homem também marisca. 

Ao atracar o barco as mulheres saltaram como formiguinhas, prontas para 

começar o serviço. Enquanto eu ajeitava a máquina fotográfica, meus petrechos e 

analisava como caminharia pela maré, elas já estava encurvadas mariscando. 

Impressionante o aproveitamento do tempo; elas já sabem o que precisam fazer e 

vão seguindo, uma, duas ou três, cavando, encontrando o melhor local e 

caminhando. O sarnambi, ou chumbinho, como é chamado, fica aproximadamente 

entre os primeiros três centímetros da superfície e, para encontrá-lo, cava-se 

levemente na extensão do antebraço, revolvendo a areia molhada. Ao passar a 
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colher elas já identificam as conchas. Fiquei um tempo envolvida em perceber como 

elas sabiam onde estavam os mariscos. Elas afirmam que não sabem, que vão 

passando, sentindo e vendo. Meu olhar e sensibilidade melhoraram muito do início 

até o final da manhã, mas ainda distante da habilidade da experiência de gerações 

dessas mulheres. Elas me orientavam: você está cavando muito fundo, assim não 

vai encontrar. Realmente, mais fundo é necessário fazer mais esforço físico e acaba 

levando areia que encobre os mariscos. 

Cada uma vai mudando de local em busca de mais mariscos. Eu fiquei 

observando se era necessário tanto deslocamento, me mantendo parada por um 

tempo maior, cavando ao meu redor. Percebi que é inviável ficar numa só posição 

por diversos motivos, dentre eles o esgotamento da área cavada, o incômodo de 

permanecer numa mesma posição e, não menos importante, porque há pequenos 

animais que beliscam os pés. É natural para elas a convivência nesse espaço 

úmido, com areia e lama, além de diversos pequenos animais e insetos. Se 

divertiam com meus relatos e questionamentos, como se eu estivesse percebendo o 

óbvio. 

Eu era uma espécie de iniciante “café-com-leite”, como se diz na 

brincadeira quando a criança não brinca de igual para igual, meu balde era menor e 

não tinha “ajuntador” – uma vasilha menor que é utilizada para ir colocando os 

mariscos capturados até juntar uma quantidade para ser despejada no balde grande. 

Observávamo-nos mutuamente. Estavam atentas ao meu comportamento e, quando 

eu perguntei sobre o tamanho das conchas que devem ser capturadas, se as 

pequenas serviam também, imediatamente fui repreendida para que não destruísse 

o futuro da mariscagem delas, levando os filhotes que ainda deveriam crescer e 

esperar por elas naquele local. Fiquei feliz com a preocupação ambiental desse 

grupo. 

As conversas entre nós e os outros desconhecidos ao redor permeavam 

vários temas, dentre eles relacionamentos, notícias, novelas, individualidades, 

saúde, e eu incluía questões que me inquietavam, relacionadas às posturas para 

cavar em busca dos mariscos, pausa para descanso e alongamento. Próximo de nós 

havia três pessoas, um casal e uma mulher, que também conversavam e sorriam 

num volume que compartilhava conosco seus assuntos; a esposa é estudante em 

uma faculdade particular e falavam sobre as dificuldades em conciliar trabalho e 
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estudo; não pareciam viver da mariscagem, pois falavam de outros tipos de relações 

trabalhistas, mas mariscavam sempre que possível. 

Fui observando e testando todas as posturas que elas costumam realizar. 

Cada postura apresenta vantagens e desvantagens. Considerando que o objetivo 

delas é catar mais mariscos em menos tempo, a posição de pé, com a coluna 

encurvada e o cotovelo esquerdo apoiado acima do joelho parece ser a mais 

favorável, pois permite uma grande amplitude para cavar e o deslocamento é 

facilitado. Há marcas escuras nas coxas das marisqueiras, denotando o excessivo 

tempo que permanecem nessa postura. Eu suportei pouquíssimo me manter nessa 

posição; é exigente para a coluna e pescoço. Sentada parece ser uma posição 

cômoda, mas elas falaram que o corpo fica esmorecido, como se não fosse uma 

posição de trabalho, além de molhar as calças muito cedo; não é a melhor opção 

para quem vai permanecer com esta roupa por pelo menos 6 a 7 horas. O ajuntador 

pode ser pequeno, como uma vasilha de 500g de margarina, ou grande, como um 

capacete. Eu não tinha ajuntador e improvisei com um saco plástico. 

O tempo de despejar os mariscos do ajuntador no balde poderia ser o 

momento do alongamento, mas elas referem que não podem perder tempo, pois a 

maré sobe rápido. Uma delas lembrou que essa é uma orientação do Dr. Paulo 

(Paulo Pena, Professor e Pesquisador da UFBA), que ele quer que elas estiquem o 

corpo de tempo em tempo, mas que acabam não fazendo isso. Eu me alonguei 

muitas vezes, parei para descansar, comer biscoito, beber água, fotografá-las. Elas 

param o mínimo possível, justificando que precisam correr contra a subida da maré. 

Lembrando nossas orientações quanto à saúde ocupacional, a fisioterapeuta Thaís 

Gomes, uma das integrantes das pesquisas realizadas na região a partir de 2005, 

apresentava que dois minutos de alongamento poderia estender os anos de trabalho 

na maré e evitar as dores e comprometimentos osteomusculares dos quais elas se 

queixavam nas consultas e tratamentos. Fizemos com elas diversas vezes esses 

movimentos, orientando que fizessem sempre ao levantar, periodicamente durante a 

mariscagem e ao deitar. Transformar informação em conhecimento e este em 

sentimento e prática não é rápido. Outra orientação era quanto à mudança de 

posturas para mariscar, evitando esforço postural por longo tempo, prevenindo 

lesões. 
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Figura 7 – Dia de mariscagem 

Foto: Arquivo pessoal, 2016. 

O mangue vai ficando cheio de marcas e pequenos montes de terra 

molhada e, à medida que a maré começa a encher, observa-se uma correria geral 

entre as pescadoras e o retorno dos montinhos de areia com as pequenas ondas.  A 

velocidade com que a maré sobe surpreende; algumas tentam se distanciar indo 

contra a direção dela, outras se apressam em retirar o balde da água para não ser 

derrubado causando a perda da produção e outras ainda aceleram a escavação em 

busca dos últimos mariscos. Pronto, agora é o momento de avaliar a produção do 

dia, estimando quantos quilos deverá render a quantidade de marisco capturada. 

Ficaram satisfeitas com a produção desse dia e disseram que eu produzi mais do 
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que elas esperavam. Quando a maré sobe é um sinal também para os rapazes que 

estavam nas árvores do mangue retirando ostra, voltem o mais brevemente 

possível. 

 

Figura 8 – Últimos momentos na maré 

Foto: Arquivo pessoal, 2016 

Considerando o período em que estávamos (março - o mês das marés 

altas), era necessário regressar rapidamente, pois a maré fica agitada num trecho 

por onde passaríamos. De fato o barco balançou muito, jogando água no interior e 

sobre nós, algumas vezes. Mais uma vez ficaram preocupados comigo; 

considerando se eu teria coragem, sentiria medo ou passaria mal com essa 

situação, mesmo tendo avisado antes de sairmos, que o retorno do barco seria 

agitado! Não tenho problema com o balanço da maré. 
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Figura 9 – Retornando para Bananeiras com a produção 

Foto: Arquivo pessoal, 2016. 

 

Quando chegamos à calmaria (região sem ondulações) foi hora do lanche do 

retorno. Farofa, biscoito, fruta seca, água e tudo que aparecia era compartilhado 

entre os presentes. Dentre os 11 a bordo, cinco eram irmãos e um era filho de uma 

das mulheres. Esses seis integrantes da família começaram a planejar a catação 

dessa produção para o dia seguinte. Seria uma sexta-feira, e uma das mulheres fez 

a proposta de juntarem as comidas num local só, para passarem o dia trabalhando. 

Eles sempre se reúnem para cozinhar e catar os mariscos.  

Combinei que levaria alguma preparação e que estaria lá o mais cedo 

possível! Aproveitando que se tratava de um movimento familiar, levei também 

minha filha, que se integra nas brincadeiras com as crianças da ilha, para que eu 

participasse mais efetivamente daquele momento. Não foi a primeira vez que 

participei de uma catação de mariscos, mas é como se fosse, pois o olhar neste dia 

voltava-se para observar atentamente os movimentos familiares na produção.  

O trabalho é coletivo, mas a produção é individual. Todos que 

participaram da mariscagem contribuíram na catação dos mariscos, exceto os 



73 

homens. Desse trabalho de desconchar e abrir as ostras os homens não 

participaram; passaram por perto, mas não se envolveram. Eles haviam trazido 

madeiras que estavam sendo utilizadas para cozinhar os mariscos e as mulheres se 

revezavam em cortar a lenha, lavar os mariscos, colocar no fogo e distribuí-los entre 

os presentes para catar. Ainda não vi homens desconchando mariscos; quanto ao 

assunto falaram apenas que eles não catam, sem fazer julgamento de valores em 

função disto. Parece um acordo tácito das funções de gênero lá. E não é pela 

questão de que homem não entra em cozinha, pois já presenciei o neto fazendo a 

comida do avô, ainda que comumente seja feita pela esposa ou filhas. Para tratar a 

ostra é necessário uma habilidade com a faca de ponta, identificando o local exato 

para inserir a ponta da faca, separando as valvas desse molusco bivalve e retirando 

o marisco do seu interior. No caso do chumbinho, como o marisco é pequeno, é 

necessário uma habilidade fina, num trabalho repetitivo, para conseguir uma 

quantidade razoável. 

A matriarca dessa família não quer mais ir para longe de barco, mas 

contribui com a catação. Especialmente as mães são responsáveis pela catação 

(tratamento pós captura) da produção dos filhos homens; as irmãs o fazem se 

necessário, pelo que descreveram, e realizaram neste dia. 

Enquanto trabalhávamos na catação dos mariscos, as crianças brincavam 

no entorno. Ao chegar o horário das refeições, comecei a perceber uma 

movimentação diferente. Sem avisar a ninguém, de repente alguém deixava seu 

material e seguia para sua casa. Algum tempo depois retornava. Por volta das 

12h30 perguntaram se eu não iria dar comida à minha filha. Perguntei se esse 

movimento de saída era para comer e, tranquilamente responderam que as que 

estão com fome param e vão para sua casa almoçar. Percebi que não foi feita uma 

preparação coletiva, então parei para almoçar com Ângela (minha filha), avisando 

que havia colocado na geladeira panquecas e que estariam disponíveis para quem 

quisesse. Quase todas provaram e gostaram; uma a uma, iam à cozinha, num 

revezamento ritmado, sem deixar o terreiro vazio. A produção não foi interrompida 

para refeição. 

A catação seguiu até umas 15-16h, sem a finalização de todos os baldes. 

Considerando que o volume havia sido grande, uma das marisqueiras pediu que 

deixasse o dela para o dia seguinte. A produção não se mistura. Não há uma ordem 

estabelecida, cada uma vai pedindo que o seu seja o próximo a ser colocado no 
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fogo e, sem demonstrar preferência, os mariscos vão sendo cozidos. Minha 

produção rendeu apenas 600g, enquanto outra marisqueira chegou a quase 3Kg. 

 

 

Figura 10 – Catação de mariscos 

Foto: Arquivo pessoal, 2016. 

 

Há uma espécie de solidariedade, que eu já havia escutado acerca dos 

pescadores artesanais, que compartilham o alimento com os que não conseguem 

produzir. Nesse dia eu recebi essa ajuda. D. Vilma, a matriarca que não foi à maré 

conosco neste dia, fez questão de incluir na minha produção um punhado de ostras 
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e dois peixes para completar minha moqueca. Descontraidamente brincamos com 

minha “baixa produtividade”, ainda que não tenha sido considerada ruim para um 

primeiro dia de trabalho! Mesmo eu avisando que meu ganho tinha sido ótimo, que a 

experiência havia sido muito significativa, ela insistiu e me deu o complemento, pois 

a quantidade, segundo ela “não dava nem para uma moqueca!” O marisco recém-

produzido tem um sabor diferenciado. Já conhecia isso de outro trabalho que 

fizemos na Baía de Todos os Santos, quando experimentei ostra recém-capturada e 

cozida, com textura bem diferente das que adquirimos congeladas em mercados e 

feiras livres.  

A produção que é utilizada para consumo não é mensurada nas 

pesquisas de orçamento familiar. Os dados quanto à renda familiar, oriundos de 

quem produz alimentos, merecem uma interpretação específica, pois os dados 

transformados em informação e utilizados para construção de conhecimento distante 

da comunidade a que pertencem, podem gerar conhecimentos equivocados. Os 

entrevistados relataram sobre seus momentos difíceis de instabilidade financeira no 

passado, registrando que não passaram fome, que sempre tiveram os produtos da 

terra e do mar para comer, que ninguém na ilha passa fome, pois tem o mangue, o 

mar e o mato que dá frutas da época e o que eles plantavam como aipim, mandioca 

e milho, além de pimenta e temperos. Essa é uma questão importante e que dialoga 

diretamente com a segurança, soberania e consciência alimentar.  

Em algum momento, todos os entrevistados abordaram a questão da 

dificuldade financeira no passado para aquisição de alimentos, mas sinalizaram que 

não faltou comida na mesa. Havia os produtos da terra e do mar à disposição. 

Referem certa monotonia quanto à falta de opções alimentícias, sendo obrigados a 

comer mariscos, peixes, banana verde e mandioca produzidos/ capturados na ilha. 

Anelita (2015) lembra que comiam  

... normalmente assim: feijão, moqueca sempre, na maioria das vezes, 
moqueca de peixe ou moqueca de marisco. Porque por a gente morar na 
beira da praia né (sic), aí comia esses negócios de frutos do mar mesmo. 
Feijão, frango de vez em quando, não era muito... Não, naquela época não 
tinha, normalmente não tinha o pão todos os dias, então a gente sempre 
fazia arroz doce que a gente chama de arroz com coco, fazia o que a gente 
chama de canjica de milho, era pamonha a gente sempre fazia pamonha de 
milho, de banana ou de carimã, o aipim... Pamonha de banana verde. A 
pamonha a gente fazia pamonha de banana verde ou paçoca que a paçoca 
também é feita de banana verde.  
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A disponibilidade de alimentos na ilha, tanto provenientes da terra quanto 

do mar, tem sido referida como em escala decrescente nos últimos anos. A isso são 

atribuídas diversas questões, dentre as quais as questões ambientais decorrentes 

da poluição das indústrias e contaminação das águas pelo Porto de Aratu, mas 

também decorrente da ação humana. Sobre essa questão, Oliveira (2011, p. 38) 

descreve: 

Dada a sua localização, a Ilha de Maré, principalmente nas últimas 
décadas, tem sido impactada pelos projetos industriais e turísticos 
instalados no seu entorno. Deles têm advindo graves conseqüências (sic), 
tais como a crescente poluição química do mar, do mangue e do ar, 
principalmente por amônia, xileno, soda cáustica e nafta petroquímica, 
acarretando mortandade da fauna e flora locais e diminuição significativa do 
estoque de pescados e mariscos, além de asfixia, problemas respiratórios e 
de visão na população local devido aos gases e odores fortes dos produtos 
químicos. A constante operação de lançamento de granéis sólidos e 
efluentes sem tratamento ao mar, no processo de carga e descarga dos 
produtos, é realizada sob condições inadequadas, acarretando ocorrência 
freqüente de acidentes Com base em denúncia feita por moradores sobre a 
poluição na ilha, o Ministério Público instaurou um inquérito civil. A ação 
toma como referência, além dos relatos dos nativos, um estudo da Escola 
de Nutrição da Universidade Federal da Bahia, de 2007, que constatou a 
contaminação do pescado e de algumas crianças da ilha por chumbo e 
cádmio. 

 

A relação do ser humano com a natureza se dá de maneira a modificar o 

espaço natural para atender à demanda momentânea e ou futura. A comunidade da 

Ilha de Maré, em especial Bananeiras, é considerada como extrativista primária, o 

que denota sua relação de retirada rudimentar da terra e do mar de produtos para 

sua utilização, consumo e comercialização. Essa atividade da pesca artesanal tem 

sido relacionada ao desenvolvimento de doenças ocupacionais e sofrimentos, 

desencadeados pelas condições em que o trabalho se desenvolve na Ilha de Maré 

(PENA & MARTINS, 2014). Quando há tempo para a natureza refazer-se da coleta e 

captura, há um equilíbrio; mas do contrário, a natureza não consegue se recompor 

para manter a produção.  

As árvores frutíferas, por exemplo, são citadas como menos produtivas no 

presente; uns responsabilizam a poluição e outros acrescentam a ação humana 

nesse processo. Há que se considerar, porém, que não há um cuidado com as 

plantas, com reposição de nutrientes a partir de adubação natural, nem um 

acompanhamento do processo de envelhecimento para replantio das espécies, além 

da contaminação aérea decorrente de indústrias dos arredores que, mesmo não 

mensurada, é referida como significativa para reduzir a produção. 
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A ação sustentável do ser humano não se limita à preservação das 

espécies vegetais e animais e o ambiente físico, mas da condição humana de auto 

cuidado nesse ambiente (CAPRA & LUISI, 2014), pois tem sido evidenciado 

adoecimento coletivo – das espécies vegetais, animais, humana e degradação do 

ambiente físico. Neste ambiente insular a situação fica mais evidente, sendo 

reconhecida a finitude da terra e o acompanhamento da redução quantitativa e do 

tamanho dos mariscos, demonstrando que a relação com o ambiente dá sinais de 

esgotamento e a contaminação produzida no entorno e na própria ilha vão tornando 

a vida insustentável no lugar. 

Após essa caracterização, segue o diálogo, a partir das memórias 

alimentares, buscando uma discussão cronologicamente situada no passado, com 

os pontos de divergência da alimentação e condições ambientais do presente. 
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Capítulo 3: Consciência alimentar e as memórias de pescadoras e 

pescadores artesanais 

 

A consciência aqui será considerada como uma capacidade humana, 

À disposição para melhor orientar o caminhar; 

O certo ou errado de fora são partes para se analisar. 

Os julgamentos que importam são os internos, 

Para a sustentabilidade com autonomia alcançar. 

Começamos pelas memórias das comidas do lugar, 

Onde todos, sem exceção, afirmaram dos pescados se sustentar. 

Da manhã até a noite, pimenta e banana verde, era certo não faltar 

Tem comida que ninguém esquece e comida que ninguém quer lembrar, 

Monotonia e pobreza, graças a Deus não há de voltar. 

Aipim, fruta-pão, banana verde e limão se repetiram até cansar. 

Agora só de vez em quando, sem o sofrimento relembrar. 

Os velhos estão aposentados, e escolhem o que jantar; 

Os mais novos trabalhando, na certeza de que nada há de faltar. 

A Segurança parece que aproximou, 

Mas para Soberania ainda há muito o que lutar. 

A lembrança recria o passado e fala a partir do presente, 

Sendo este o seu verdadeiro lugar. 
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No capítulo 1 iniciei a discussão sobre consciência alimentar enquanto um 

percurso possível, numa sequência partindo da segurança alimentar e passando 

pela soberania alimentar. Neste capítulo, iniciaremos com os conceitos que 

fundamentam consciência e consciência alimentar utilizados nessa tese, e 

seguiremos dialogando com as memórias alimentares dos entrevistados. 

Nas referências às memórias alimentares aqui descritas, observamos o 

que descreve Pollak (1992), quanto às suas características de seletividade e 

fenômeno construído, compondo a formação da identidade. Dessa forma, não 

buscaremos comprovar se a alimentação do passado era melhor ou pior, 

comparando à do presente, mas compreender como se apresenta, nas narrativas, o 

sentido das mudanças alimentares percebidas pelos entrevistados.  

Montenegro (2003), distinguindo memória de história, afirma que a 

memória parte do real e reelabora os fatos, acontecimentos e situações; e a história, 

também parte do real, mas tem uma dimensão cronológica e se faz ou reformula a 

partir de informações decorrentes de novas perguntas do historiador ou descoberta 

de documentos e fontes, construindo sua narrativa e seu mosaico. As memórias e 

narrativas são importantes, mas suas elaborações subjetivas (individuais ou 

coletivas) a distinguem da história. As lembranças narradas vão se contrapondo com 

as experiências mais recentes e a descrição do comer é expressa no contexto da 

vida da época, sendo recuperados cenários e relações sociais e seus valores 

envolvidos. 

Sarlo (2007), em seu trabalho, utilizou a memória para reconstituir o 

passado nos períodos de ditadura, sendo este um espaço privilegiado de um 

momento de opressão, uma vez que a história descrita em livros se distanciava da 

vivenciada. Não houve relatos sobre a época da ditadura, mas podemos relacionar o 

trabalho de Sarlo (2007) à formação da identidade local, em que os moradores de 

Bananeiras se reconhecem remanescentes de quilombo, enquanto africanos que 

foram escravizados e não como filhos de escravos, pois seus ancestrais nasceram 

negros, não escravos, a partir de informações históricas. Em sua música de protesto 

”seu” Djalma afirma que é Zumbi e que vai voltar, apresentada no vídeo Canções de 

Liberdade, num documentário realizado com o mesmo (CANÇÕES DE LIBERDADE, 

2016). 

Bosi (1999, p.82) tratando da função social da memória, nos apresenta 

uma clara descrição sobre a importância dos velhos: 
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Um mundo social que possui uma riqueza e uma diversidade que não 
conhecemos pode chegar-nos pela memória dos velhos. Momentos desse 
mundo perdido podem ser compreendidos por quem não os viveu e até 
humanizar o presente. A conversa evocativa de um velho é sempre uma 
experiência profunda: repassada de nostalgia, revolta, resignação pelo 
desfiguramento (sic) das paisagens caras, pela desaparição de entes 
amados, é semelhante a uma obra de arte. 

 

Os velhos com os quais conversei são preciosidades da memória de 

Bananeiras, com disposição para compartilhar suas experiências, questionar e se 

indignar com o presente, em comparação ao passado, e ainda com esperança de 

contribuir para melhorar a vida dos seus descendentes. Os mais jovens também 

expuseram suas lembranças do passado mais recente, mas não menos importante, 

trazendo reflexões e dúvidas sobre o comer e as comidas, ao longo de suas vidas. 

Iniciaremos destacando os conceitos que nos sustentaram em relação à 

consciência e consciência alimentar, seguindo com as narrativas e considerações 

sobre as memórias alimentares. 

 

 
 
3.1 Da consciência à consciência alimentar 

 

Por que trazer a discussão da consciência alimentar? Porque enquanto 

onívoros dispomos de possibilidades que interagem de maneira complexa nas 

nossas estruturas física, psíquica e espiritual, interferindo no que somos, no que 

fazemos e como vivemos. Nossas escolhas alimentares impactam na vida como um 

todo. Partiremos da relação do Ser Humano consigo mesmo e com o meio em que 

vive, para apresentar o conceito que está sendo considerando nessa tese enquanto 

consciência. 

Nas relações nós trazemos experiências e conhecimentos e, na interação, 

construímos novos conhecimentos. Integrar conhecimentos das diversas 

comunidades descritas por Fróes Burnham (2012, p.66), construindo e difundindo 

outros conhecimentos é um exercício indispensável para a formação do Analista 

Cognitivo, tendo como base, a concepção de Análise Cognitiva enquanto: 

... um campo de caráter multirreferencial e, portanto, complexo, que se 
constrói a partir de diferentes sistemas de referência, dentre eles o 
filosófico, o científico – incluindo aqui sua configuração inter/transdisciplinar 
– o mí(s)tico, o religioso, o político, o estético, o ético... Essa (re)significação 
encaminha para a (re)criação/(re)instituição de um campo do conhecimento, 
a partir de visadas ético-políticas que trazem para o cerne da discussão da 
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inseparabilidade das “esferas” intra/inter/transsubjetiva (FRÓES BURNHAM, 
2005) em relação à  apreensão/interação/construção/compartilhamento e à 
produção/organização/tradução/socialização do conhecimento... 

 

Estes sistemas de referência partem do indivíduo, considerando que 

somente a partir da transformação de si, alinhado com as afirmações de Galeffi 

(2009, p.11) que “autoconhecer-se não é autoajudar-se e sim autoproduzir-se ciente 

do que é, do que não é e do que está sendo e pode vir a ser”, fundamentando 

nossas ações em bases éticas, estéticas e morais elevadas. Quanto mais 

trouxermos a consciência para mediar nossas relações conosco, com outros seres 

humanos e com o ambiente do qual somos parte integrantes, mais equilibradas 

poderão ser nossas ações. 

Dentre as possíveis direções de estudo sobre consciência, dialogaremos 

principalmente com os escritos de António Damásio, Maribel Barreto, Fritjof Capra e 

Bruce Lipton, os quais contribuíram para nortear o sentido que estamos abordando 

este tema.  

Damásio (2015) apresenta sua proposta quanto à consciência central, 

consciência ampliada e consciência moral, buscando o nascedouro da consciência 

no sentido do self no ato de conhecer; a consciência central enquanto um relato 

imagético decorrente da relação do organismo com um objeto; a consciência 

ampliada, enquanto qualidade humana, que transcende o presente para o passado e 

futuro, possibilitando seguir além da ampliada, para a consciência moral, destacando 

duas dessas possibilidades (p.187):  

primeira, a capacidade de elevar-se acima dos ditames da vantagem e da 
desvantagem impostos pelas necessidades de sobrevivência e, segunda, a 
percepção crítica das discordâncias, que leva à busca da verdade a e ao 
desejo de criar normas e ideais para o comportamento e para a análise dos 
fatos. 

 

Essas duas capacidades relacionadas ao que Damásio (2015) denomina 

consciência moral caracterizam tanto a distinção do humano, quanto a função 

verdadeiramente humana. Ou seja, a consciência enquanto capacidade humana de 

discernir com base em valores mais que individuais e não conflituosos. Não há 

consciência sem uma estrutura física condizente, mas apenas sua presença, não 

assegura uma expressão com valores morais. Lipton (2007) descreve sua 

experiência enquanto pesquisador do metabolismo celular para identificação do 

controle do funcionamento anteriormente atribuído aos genes, e então questionado 
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por ele, baseando-se na epigenética, a interferência do ambiente e a importância da 

consciência para criação de novos padrões. 

Barreto (2005, p.50) traça considerações acerca da consciência enquanto 

faculdade humana que possibilita ao Ser Humano discernir o melhor caminho a 

seguir; e define-a enquanto: 

uma das mais importantes faculdades inatas capitais do Ser Humano que 
lhe possibilita, além de saber e sentir, suficientemente, acerca da realidade, 
segundo não só conhece, mas também se aproxima daquilo que estabelece 
aquela moralidade universal que a conduta dos corpos celestes denuncia. 

 

A consciência, portanto, relaciona-se ao viver em equilíbrio dinâmico 

consigo e com o todo onde estamos inseridos. Não há uma definição de ação 

correta, mas parâmetros de moralidade relacionados ao ser consigo e ao ser no 

mundo, suscitando que podemos trazer para o convívio social o respeito ambiental, 

a partir de ações conscientes. 

Segundo Capra e Luisi (2014, p.320) “a consciência é um tipo especial de 

processo cognitivo que emerge quando a cognição alcança certo tipo de 

complexidade”; sugerem que a consciência “entrelaça a experiência, a neurobiologia 

e a dinâmica não linear” (CAPRA & LUISI, 2014, p.325). Dessa forma, 

compreendemos que a consciência está integrada em cada indivíduo às suas 

experiências e estrutura física; ou seja, está à disposição no indivíduo e se expressa 

quando a cognição alcança certa complexidade. 

Dentre as escolas de estudo sobre a consciência, Capra e Luisi (2014, 

p.327) descrevem a neurofenomenologia (iniciada por Francisco Varela em 1996) 

como “uma abordagem do estudo da consciência que combina o exame disciplinado 

da experiência consciente com a análise dos padrões e processos neurais 

correspondentes”. E sugere que estes se configuram como passos iniciais para a 

formulação de uma ciência da experiência, onde a fisiologia cerebral e a experiência 

são tratadas como domínios interdependentes e de mesmo status.  

Na mesma direção, Damásio propõe como necessário estudar a 

consciência por perspectivas externas e internas, considerando que a mesma “... 

ocorre no interior de um organismo e não em público, mas se associa a várias 

manifestações públicas”. E, de acordo com Barreto (2013, p.32), a consciência é 

considerada: 
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... como uma das propriedades da matéria em hominização, capaz de 
reflexo, envolvendo conceituação, despertamento, construção e/ou 
desenvolvimento, bem como a auto Consciência. 
 
Seguem as premissas relativas a cada uma das dimensões de estudo sobre 
o Ser Humano, as quais favorecem maior compreensão da Vida: 
- Quanto ao Ser Humano e sua estrutura para com a vida, destacamos 
a recepção para com a Vida (nível físico – órgãos físicos); a percepção 
para com a Vida (nível psíquico – órgãos dos sentidos); e a concepção 
para com a Vida (nível moral/espiritual – centros de forças) 

 

Na mesma perspectiva das considerações de Barreto, quanto à estrutura 

física, psíquica e espiritual/moral, Greenspan (1999, p. 149) expressa a exigência 

que é estudar a consciência, em função desta envolver: “a estrutura física do 

cérebro e experiências subjetivas como autoconsciência e a contemplação de 

emoções e ideias específicas”. Descreve situações em que ausência de 

experiências interativas pode causar danos no desenvolvimento da consciência, 

assim como problemas físicos com alteração no sistema nervoso. Ou seja, 

condições físicas e emocionais interferem no desenvolvimento da consciência. 

Refletindo a partir das considerações desses autores, a consciência não 

pode ser observada apenas a partir da sua estrutura disponibilizada nos órgãos 

físicos, ou como processos bioquímicos de estímulo-resposta, nem tampouco está 

localizada em uma parte do cérebro, mas emerge a partir da integração de 

sentimentos, pensamentos e ações. Consideramos o Ser Humano como o ser em 

condição de dispor de uma cognição capaz de expressar e estudar a consciência, 

demonstrando-a nos seus comportamentos. 

Trazendo essas reflexões para a relação do Ser Humano com a 

alimentação, levaremos em consideração a necessidade física de nutrientes e de 

socialização. Dessa forma, refletiremos acerca da complexidade envolvida na 

escolha e significados dos alimentos e alimentação, expressos nos hábitos 

alimentares em função das condições individuais, sociais e ambientais. A proposta é 

refletir sobre a alimentação enquanto reflexo da consciência, baseada nos 

conhecimentos e experiências, bem como a possibilidade de ampliação da mesma a 

partir da questão da sustentabilidade (do indivíduo e do ambiente) e construção de 

novos padrões de ação. 

Essas considerações são deveras importantes para balizar e justificar as 

relações estabelecidas por mim a partir das experiências na Ilha de Maré, 

esclarecendo que o intuito não é estabelecer ou avaliar o cumprimento de regras e 
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padrões alimentares considerados adequados com base na Ciência da Nutrição ou 

apresentadas pelo Ministério da Saúde, pela mídia ou por resultados de pesquisas 

modernas e pós-modernas, mas de levantar questões e refletir sobre a consciência 

alimentar como possibilidades de ações coerentes e integradas aos aspectos 

individuais, sociais e ambientais.  

O olhar e a composição do diálogo da comunidade da Ilha de Maré 

comigo também passam pela relação com a nutricionista, que vem desenvolvendo 

atividades de pesquisa e extensão naquela localidade. Essa consideração de 

discurso associado a um contexto indica uma análise que o considera circunstancial 

e não a representação fingida da comunidade (BAUER & GASKELL, 2002). A 

complexa relação nos oportuniza intimidades e experiências que vão além do que foi 

dito e observado durante as entrevistas; estas compõem de maneira mais objetiva o 

que o fio etnográfico possibilita tecer, os vieses e o esforço para serem percebidos e 

considerados. 

A relação profissional de saúde x paciente, tradicionalmente estabelecida 

nas ciências da saúde, com orientação assertiva sobre o corpo e a saúde do outro, 

não valoriza suficientemente a importante relação humana entre assistido e 

assistente. Por vezes o nutricionista representa o papel de um fiscal, a autoridade 

sobre o que pode ou não ser consumido pelo outro, com as suas devidas porções e 

restrições, incorporado desde a sua formação, como sugere Freitas, Minayo e 

Fontes (2011, p.33):  

As ideias positivistas na nutrição reproduzem a ilusão objetivista da ciência e 
concebem um modelo teórico-prático centrado na atenção à doença (nem é 
ao sujeito doente!). Reduzem a alimentação humana a uma necessidade 
física da ingestão de elementos bioquímicos (como se tratasse de uma ração 
animal). No campo teórico da alimentação e nutrição, em conclusão, existe 
um ponto cego que distancia os nutricionistas (desde sua formação) das 
questões alimentares reais das pessoas e do ato humano de se alimentar, ato 
este saturado de sentido e que vai muito além da proposta de prevenção de 
doenças. 

 

Não aprofundaremos as questões relacionadas ao distanciamento do 

discurso biomédico da realidade das pessoas/pacientes, mas estamos cientes e 

buscamos estar atentos para esses vieses nas falas dos entrevistados. Dialogamos 

a partir das questões norteadoras da entrevista, entrelaçando as falas com nossas 

reflexões e outros estudos, para compor relações da consciência alimentar com a 

segurança e a soberania. 
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3.2 Peixes e mariscos – a comida da ilha 

 

Dentre as questões norteadoras da entrevista, uma delas direcionava 

para as memórias da alimentação na época da infância. O registro mais forte e 

frequente foi o consumo de mariscos, não apenas como alimento do horário do 

almoço, mas como alimento que representa a comida da ilha, a comida que afirma o 

pertencimento ao lugar. Anelita (2015) justifica como óbvia a predominância dos 

mariscos “Porque, por a gente morar na beira da praia né, aí comia esses negócios 

de frutos do mar mesmo. Feijão, frango de vez em quando, não era muito”. D. Vilma 

(2015) também confirmou essa presença constante dos mariscos e produtos locais, 

sobre a alimentação na infância: 

... marisco com angu de banana, angu de aipim (aipim cozido e pilado no 
pilão para fazer aquele pirão e comer com moqueca); escaldado de 
caranguejo, escaldado de peixe, feijão (tipo feijoada com mocotó e carne de 
boi)... uma vez na semana (D. VILMA, 2015). 

 

Nas falas não havia pesar, nem sofrimento com as memórias do consumo 

de marisco enquanto alimento prontamente disponível, mas avaliavam, na relação 

com a alimentação atual, que havia limitação quanto à variedade de comidas, tanto 

por conta da falta do acesso a outros ingredientes, quanto por conta do 

desconhecimento quanto ao preparo diversificado com esses alimentos disponíveis. 

Comer marisco se apresenta como parte do viver na ilha. Não houve fala 

no sentido de revelar pessoas que não comam mariscos, seja por questões 

relacionadas à saúde – alergias alimentares, ou aversão a mariscos. Nenhum dos 

entrevistados sinalizou essas situações. Por outro lado, o desejo de variar e a 

satisfação por conseguir adquirir outros produtos a partir da comercialização do 

marisco, atribui a ele também a função do suprimento alimentar – ou ele é 

consumido ou vira moeda para compra de outro alimento. O peixe e o marisco, de 

toda forma, sempre foi o responsável por alimentar as pessoas da ilha. A redução na 

disponibilidade dos mariscos se apresenta como um risco para o sustento familiar, 

para além da preocupação com a questão ambiental unicamente. 

O pescador artesanal inscreve-se numa condição de trabalho que 

independe de patrão, porém outras questões apresentam-se como condicionantes 

para a ocupação, dentre as quais as condições climáticas e ambientais, seu estado 

de saúde e o escoamento da produção. Mota & Pena (2014, p.39) salientam que “o 
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pescador artesanal é autônomo não apenas em relação à sua remuneração, mas 

quanto à proteção a sua saúde”. Essa condição muitas vezes os leva a trabalharem 

até a exaustão para sobreviver, comprometendo a capacidade laboral, ainda em 

idade produtiva (PENA & MARTINS, 2014). 

D. Mirinha se referiu da escassez de recursos financeiros, em função dos 

vinte e um filhos que a mãe teve, relatando que, quando havia farinha de mandioca 

(produzida na ilha por eles), comiam com café; quando não tinha mais, comiam a 

banana verde e os demais produtos da própria ilha: 

... cozinhava banana verde e a gente comia, quando não tinha farinha 
(risos) ai cozinhava banana verde com marisco, caranguejo, aratu, essas 
coisas e a gente comia, fazia molho de pimenta, machucava banana verde 
dentro da pimenta e a gente bebia o caldo (D. MIRINHA, 2016). 

 

Todos os entrevistados reforçam que era sempre possível dar um jeito, 

pois havia recursos naturais à disposição. Dentre os alimentos diferentes do 

consumo habitual relataram pão, biscoito e carne de boi fresca (denominada carne 

verde) e carne do sertão. A banana, em abundância, era utilizada verde ou madura, 

assegurando, juntamente com o marisco, algo para comer. Esse valor simbólico, do 

alimento da situação de dificuldade, reflete no comportamento alimentar atual, em 

que a banana verde praticamente não é consumida. Essa questão será considerada 

mais adiante, no próximo capítulo. 

Considerando que não havia geladeira e que representava custo no 

orçamento familiar, a carne fresca só era consumida quando chegava da feira no 

sábado ou domingo, como descreve Regina (2016): 

... escaldado de peixe, a gente não tinha muito acesso a carne né, porque 
era um tempo, pai tinha muito filho, era muito dificultoso (sic) a situação da 
gente. Só comia carne que eu lembro, uma vez na semana, que era no 
domingo que ele ia para feira vender marisco no sábado e comprava aquele 
pouquinho de carne ou frango. Aí a festa da gente domingo era que 
conseguia comer algo diferente por mais que a gente nem se importasse, 
mas era a nossa alegria, mais o que a gente comia mesmo era frutos do 
mar. 

 

É possível inferir que havia carências nutricionais, decorrente da pequena 

variedade de alimentos referidos e monotonia alimentar, em função da frequência do 

consumo de mariscos, farinha e/ou banana, além do consumo insuficiente, 

relacionado à necessidade de divisão para atender minimamente à quantidade de 

moradores das residências. Anelita (2015) afirma: “Banana, jaca, é tanto que hoje, 

banana, eu gosto de banana, mas só se for para cozinhar, para comer como 
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moqueca que a gente faz aqui, mas, pra pegar ela pra comer assim, não desce não, 

comi muita banana”. 

Apesar dessas questões, todos os entrevistados sinalizavam que os 

tempos eram difíceis, mas que nunca chegou a faltar. Dentre as referências a esse 

tema, encontramos: “a gente nunca passou necessidade, nunca passou aperto de 

comida não.” (D. VILMA, 2015); “enquanto Deus me der força eu trabalho para eles 

comerem enquanto eles não crescer” (D. MIRINHA, 2016); “Uma época que nunca 

esqueço, que a gente teve uma decadência, época que ficou caro, acho que o café 

ficou caro, que a gente não aguentava mais suco de limão, tinha no quintal, era suco 

de manhã de dia de noite.” (REGINA, 2016); “a gente passava dificuldade mas, a 

gente costuma dizer tem o mangue aí, só passa fome quem quer; então a gente ia 

para o mangue mesmo” (REJANE, 2016). 

A palavra fome é carregada de sentidos e significados, que, para serem 

aprofundados, exigem investimento específico, como o dedicado por Freitas (2003), 

ao estudar os significados e valores simbólicos da fome em um bairro popular de 

Salvador. Nessa pesquisa ora apresentada, não nos dedicamos aos significados e 

sentidos da fome na comunidade de Bananeiras, mas é necessário salientar que a 

precariedade da alimentação descrita em relação ao passado, se reflete na prática 

alimentar atual, quando eles referem que hoje podem escolher o que comer, que 

podem comprar o que quiserem comer, sem precisar se limitar ao que a terra e o 

mar fornecerem. Ao mesmo tempo, há um sentido de gratidão por terem tido 

conseguido sobreviver com o que a natureza fornecia, mas ninguém quer repetir as 

práticas alimentares daquele tempo. Esse é um trabalho que merece ser continuado, 

para que a cultura alimentar possa compor um lugar privilegiado do viver e não uma 

lembrança a ser esquecida.  

As práticas alimentares se constituem a partir dos alimentos disponíveis 

onde se vive e, no caso da ilha, preparações com dendê e pimenta confirmam a 

influência africana e indígena caracterizadas historicamente. Haveremos de registrar 

que essas influências, consideradas como formadoras da culinária nacional -

indígena, negra e portuguesa, principalmente, não se deram de maneira pacífica 

nem homogênea; havia diferenças significativas entre as comidas da elite e as do 

povo, cuja carência alimentar foi por longo tempo ocultada, velada (DÓRIA, 2014). 

Em função desse contexto, histórico a Segurança Alimentar, atualmente, 

reforça o caráter qualitativo e quantitativo, a permanência, a relação com a saúde e 
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a cultura, além da sustentabilidade. Trabalhar nessa direção mais completa, 

demanda a compreensão da complexidade que é a prática alimentar, enquanto 

resultado histórico dos significados das experiências para cada indivíduo e 

coletividade. A representação que o alimento industrializado carrega não é apenas 

relacionado ao que é veiculado pela mídia, mas interage com as lembranças que a 

alimentação de outrora representou. A escolha é revestida de conflitos entre o 

saudável, o limite do passado e as possibilidades relacionadas ao poder de compra. 

Nesse ponto, a segurança e soberania alimentares dialogam com a situação, pois a 

perda da cultura alimentar fragiliza a possibilidade de soberania e a alimentação que 

assegurava sobrevivência hoje pode ser relacionada a insegurança.  

Observa-se o aumento da frequência de consumo de alimentos 

processados e ultraprocessados, ricos em gordura e açúcar, e baixo consumo de 

frutas e verduras, nos levando a supor que a alimentação do passado era saudável 

porque não utilizava alimentos processados e ultraprocessados, e culturalmente 

respeitosa, porque sofria pouca interferência externa, mas será que essa avaliação 

superficial dá conta de compreender o passado e explicar o presente? Não é 

possível analisar apenas por uma lógica binária (certo ou errado), tanto em relação 

ao passado quanto ao presente. É necessário direcionar-se para a pesquisa 

qualitativa, trazendo as memórias e significados da alimentação de outrora, bem 

como analisar as possibilidades e características da alimentação atual, contribuindo 

para a construção da autonomia pelas suas próprias escolhas. Melucci (2005), 

tratando do interesse na pesquisa qualitativa ressalta que: 

... a pesquisa social sempre mais faz parte do mercado dos bens com os 
quais os atores entram em contato, como objeto de investigação ou como 
consumidores dos resultados da pesquisa mesma. Talvez não seja casual 
que sobre este terreno emerja um interesse pela pesquisa qualitativa da 
parte dos atores sociais. Mais sensíveis à sua individualidade e mais 
sintonizados com a vida cotidiana, eles exigem uma prática de pesquisa 
mais próxima da sua experiência, mais presente no campo do seu agir, 
como aquela que pesquisa qualitativa coloca à disposição. Poder-se-ia, 
deste ponto de vista, discernir na busca de qualidade uma implícita e latente 
busca de relações (MELLUCI, 2005, p.30). 

 

A cultura alimentar se modifica ao longo do tempo e, na Ilha de Maré o 

ambiente tem demonstrado não sustentar o extrativismo e a poluição ambiental 

contínuas. Estão quase exauridas as espécies frutíferas, inclusive de bananas em 

Bananeiras, assim como mariscos, sendo necessário comprar banana nas feiras de 

Salvador (como eles relatam) ou Candeias, e se deslocar por longo trecho a pé ou 
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de barco para encontrar mariscos, quando antes se encontrava no mangue ou praia, 

na frente das casas. Mas os moradores acreditam que a terra, se bem trabalhada, é 

capaz ainda de produzir novamente. 

Essa questão nos leva a outra: como garantir Segurança Alimentar sem 

investimento em Educação Alimentar e Nutricional. Apenas o Guia alimentar para a 

população brasileira de 2014 enfatiza as questões do consumo privilegiado do 

alimento in natura e minimamente processado, em comparação aos industrializados. 

Os guias anteriores vinham avançando em definir quantidades e informações para 

os rótulos de alimentos, ainda que considerassem a necessidade de aumento do 

consumo de frutas e verduras. O tema da Alimentação Saudável compõe os temas 

transversais da educação, porém, é necessário refletirmos sobre os conceitos do 

saudável, que não é único, podendo ser construído nas escolas, se superadas as 

dificuldades técnicas e estruturais das mesmas (Brasil, 2014).  

Alguns aspectos da cultura alimentar se mantém e outros vão sendo 

modificados, como acontece reflexivamente com as populações, onde as 

aproximações e novas experiências e conhecimentos promovem transformações 

nos hábitos. O coletivo, a partir das relações afetivas interpessoais difundem seus 

conhecimentos, os quais vão sendo imitados, resinificados e adaptados.  

Diversos fatores presentes nas falas dão indícios de justificativas para a 

substituição de alguns dos alimentos consumidos anteriormente, a exemplo da falta 

de conhecimento quanto à variedade de preparações e a desvalorização dos 

produtos sem valor comercial como a banana verde. Sobre esse assunto, Regina 

(2016) desabafou, lembrando-se do aipim:  

... e não se tinha uma margarina para botar, hoje em dia eu sei fazer coisas 
que eu me surpreendo com aipim; combinações, é vaca atolada que leva 
aipim, é pirão de aipim, escondidinho, é bobó, tantas coisas que se naquela 
época tivesse né?  A imaginação de criar, porque a gente tinha naquela 
época camarão em fartura, mas a gente não tinha né, aí chorava muito 
porque não aguentava mais comer aipim (REGINA, 2016). 

 

A tristeza relatada não é pela falta do alimento, mas pelo desconforto que 

a monotonia alimentar causava. Ainda que houvesse fartura de alguns alimentos 

como o camarão, o aipim não era associado ao mesmo. Na lembrança não há 

registro de passar fome, como já referido, mas ter que comer a mesma preparação 

diariamente – isso desumaniza o comer enquanto ato relacionado ao desejo e a 

necessidade de variedade. Valorizar a cultura alimentar, estimular o consumo de 
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produtos da terra e práticas da ancestralidade não significa repetir padrões; para 

valorizar a prática local é importante conhecer a história alimentar das pessoas. A 

partir dessas aproximações vamos compreendendo alguns dos motivos que também 

podem estar associados ao desinteresse dos mais jovens pela agricultura local e 

seus produtos. O novo, processado, moderno, prático e muito mais atrativo 

sensorialmente é incomparável em relação ao que essa lembrança da precariedade 

pode representar. Não devemos pensar numa troca do presente pelo passado como 

solução para a vida do outro, mas refletir sobre os contextos vivenciados em cada 

época. 

Pacheco (2008, p.237), refletindo acerca das abordagens sociológicas de 

Nobert Elias e Pierre Bourdieu, considera hábitos alimentares como “... disposições 

incorporadas, que funcionam pré-reflexivamente a partir de condições concretas de 

sobrevivência do indivíduo... A pessoa não pode transformar em hábito um alimento 

se não tiver condição financeira de compra-lo”. Ou seja, as escolhas possíveis, a 

medida que se tornam disponíveis no viver, configuram-se como hábitos 

alimentares, dinamicamente transformados diante das condições e aprendizagens. 

O Guia alimentar de 2008 (BRASIL, 2008, p.35) traz a questão da 

monotonia na relação dos atributos a serem considerados para uma alimentação 

saudável, pois esta “... limita a disponibilidade de nutrientes necessários para 

atender às demandas fisiológicas e garantir uma alimentação adequada”. Carneiro 

(2015, p.116-117), analisando as representações sobre alimentação de mulheres 

titulares do Programam Bolsa Família em Colombo-Paraná, apresenta “...que o fim 

de semana configurava a possibilidade dessas famílias saírem um pouco da 

monotonia que caracterizava a alimentação cotidiana, de forma que se permitiam 

comprar alguns alimentos diferentes...” 

O final de semana representa tanto a reunião familiar, quanto o retorno da 

feira, onde são adquiridos produtos alimentícios. Comida comprada sempre 

representava o diferente, interessante, prazeroso. No relato da memória dos 

entrevistados, os pais sempre traziam algo novo da feira e comiam pão, feijoada, 

que eram adquiridos com o dinheiro recebido pela venda dos mariscos.  

Quando ele ia para São Joaquim no barco, aí ele trazia aquela carne de boi, 
aquele mocotó, aquele feijão, só era o domingo... só era escaldado de 
caranguejo, de siri, era pescado, era aratu, sururu essas coisas. E de noite, 
a gente só comia pão também em oito em oito dias, porque tinha que vim de 
Salvador (D. VILMA, 2015). 
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Nessa fala de D. Vilma (2015), observamos tanto a questão do hábito 

alimentar diferenciado do final de semana, representado pelos alimentos comprados 

na feira, quanto o distanciamento e não pertencimento de Salvador. Nem mesmo o 

feijão era consumido durante a semana. Esse prato brasileiro, descrito por Cascudo 

(2004), Dória (2014), dentre outros autores que tratam da culinária nacional, 

caracteriza um reconhecimento dessa iguaria densa em energia, sabor e tradição, 

apreciada indistintamente nas diversas classes sociais. Considerando que a 

expressão de um hábito alimentar também se relaciona à questão econômica, a 

diversidade e quantidade de carnes e embutidos presentes nas feijoadas variam de 

acordo às possibilidades e preferências (PACHECO, 2008). 

D. Vilma (2015), ainda falando das comidas vindas de Salvador, que 

contribuíam para diversificar a alimentação, afirma: 

... Aí a gente tem a família de meu pai era de Salvador quando eles vinham, 
trazia pó de milho, trigo, aí a gente fazia a pamonha de milho né, milho e o 
trigo a gente fazia com coco... Como que se faz arroz de cortar né, que a 
gente chama arroz doce de cortar, aí a gente fazia o trigo com coco para 
tomar café (D. VILMA, 2015). 

 

O encontro com “parentes de Salvador” lhes rendia outras felicidades, 

pois, além de rever os familiares, ainda traziam comidas industrializadas, que 

contribuíam para diversificar as preparações; porém essas visitas não eram muito 

frequentes. Os moradores do centro mais urbanizado levavam alimentos que 

representavam essa modernidade alimentar, alimentos mais práticos e rápidos que, 

associando-se a ingredientes locais, em especial o coco, lhes rendia pratos 

considerados saborosos! Não havia, na fala, o sentido de familiares em melhores 

condições financeiras levarem alimentos para familiares mais pobres, mas sim a 

felicidade de compartilhar alimentos mais facilmente disponíveis na área mais 

urbanizada da capital. 

Sobre as dificuldades financeiras, há também uma referência à Divindade 

que lhes garantia o sustento, a fé de estarem amparados, tanto na sua infância, 

quanto na sua vida de casada. 

Mas nunca chegou graças a Deus, a gente nunca passou necessidade, 
nunca passou aperto de comida não... E tinha um senhor que tinha uma 
venda lá na frente. O finado Zé Matias, ai quando faltava qualquer coisa 
dentro de casa, a gente ia lá pegava na mão dele fiado, quando era na data 
certa a gente pagava e graças a Deus, a gente não passou... (D. VILMA, 
2016) 
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Nas localidades sempre há pequenos mercados, denominados vendas, 

que comercializam os principais itens consumidos. No passado relatam a compra 

para pagamento posterior, mas hoje não acontece mais assim. É necessário o 

dinheiro à disposição, para adquirir produtos na venda. As vendas comercializam, de 

maneira geral, produtos industrializados, materiais de higiene e pequenos utensílios 

plásticos e utilidades domésticas. 

A entrevistada mais jovem já alcançou energia elétrica na infância e, 

portanto, no preparo de alimento, havia a possibilidades de maior acesso à 

informação e equipamentos como o liquidificador, para diversificar as comidas. 

Porém há outras dificuldades, relatadas como superadas na atualidade, como a 

lembrança - sem sofrimento perceptível, da realização de vitamina sem leite: 

...tomava vitamina de banana sem leite, (risos) então assim, vai mudando 
né, hoje se você vê uma criança, muita criança não vai querer né? Então, a 
alimentação era mais comer porque não tinha aquilo, porque a situação era 
difícil, ainda mais para uma mulher criar filho sem pai (REJANE, 2016). 

 

Depois que teve acesso à preparação de vitamina com leite e fruta, ficou 

sabendo que aquela bebida da infância não era exatamente a receita original. O 

leite, um ingrediente menos acessível, não fazia parte da vitamina, mas a 

preparação era consumida com prazer e no relato não há sofrimento, mas a 

sensação de superação de uma dificuldade vivenciada. Poder comprar atualmente 

para oferecer à filha, torna essa lembrança uma realidade que ficou no passado. 

A chegada da energia elétrica e os eletrodomésticos têm representações 

distintas entre os entrevistados. Enquanto foram relatados pelas mulheres 

entrevistadas os benefícios desses eletrodomésticos (liquidificador, geladeira), Seu 

Djalma (2016) nos apresentou a seguinte consideração:  

Tem coisas que por mim não tinha dentro de casa, primeiro: coisa que 
põem na geladeira, eu gostava de coisa natural, nós vivia a vida toda sem 
geladeira e comia comida boa. Tudo era moqueado, ou então comprava 
porco, tirava a banha ou comprava o toicinho fazia a banha cortava em 
miúdo e aí cortava carne de boi e botava na panela da banha. Na panela 
grande, na hora que a senhora queria comer, era para botar no feijão, tirava 
a carne, não tinha problema nenhum, era coisa natural todo mundo criava 
porco então não tinha problema fazer essas comidas, então peixe assado, 
peixe moqueado e ninguém morreu de fome hoje em dia que tudo tirou o 
gosto da comida. É panela de pressão - eu até hoje nunca comprei nenhum, 
tem, mas não compraram com o meu dinheiro e eu não dou para comprar; 
eu acho que comida não fica boa, entendeu? Se ainda só tivesse panela de 
barro, nós só comia de panela de barro mais como tem família, a mulher 
anda para lá e para cá aí tem panela de alumínio, mas por mim que eu já 
tive, nós tinha panela de barro, cozinhava em panela de barro e nunca 
ninguém morreu de fome, nunca deixou de ter comida, era coisa tradicional 
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sempre foi assim mas, hoje mudou tudo. É panela de pressão, é fogão. 
(SEU DJALMA, 2016) 

 

Nesse conteúdo, a questão de gênero é bem clara: ele não recomendaria 

utensílios e eletrodomésticos que facilitam o preparo e armazenamento do alimento, 

pois, na sua compreensão, há perda da qualidade; mas, como preparar o alimento é 

atributo das mulheres, não acontece como ele quer. Ao mesmo tempo, reconhece 

que ele não é o único a definir o que vai ter em casa, pois, ainda que não financie 

totalmente, a mulher tem seu poder de compra, adquirindo e usando. 

Falando sobre a chegada da geladeira na ilha (a gás, pois não havia 

energia elétrica ainda, há cerca de 40 anos, segundo sua memória), lembrou 

sorrindo que foi o primeiro a adquirir uma, como representação da modernidade, da 

conservação dos mariscos para comercialização, mas lhe trouxe inconvenientes 

nunca pensados: 

... para meu gosto né, foi uma péssima coisa, porque aí cozinha feijão, 
cozinha arroz – [põe] na geladeira; cozinha tudo e deixa de um dia para o 
outro na geladeira. Peixe que sobra, carne de boi que sobra, tudo vai 
ajudando a perder o gosto, né? 
 
Não fica boa mais. Botou na geladeira, dormiu na geladeira, tudo perde o 
valor, todos peixes perde a graça, todo marisco perde a graça. Se demorar 
muito piorou, eu não consigo comer um peixe com dez dias na geladeira 
não, eu prefiro fresco, muitas vezes eu mando para as meninas, compro 
tantos quilos, em um ou dois dias já mando para as meninas, quem for para 
lá já mando levar (SEU DJALMA, 2016). 

 

Enquanto quem prepara fica satisfeito duplamente: conserva o alimento 

próprio para consumo por vários dias, quando armazenado na geladeira, e diminui o 

trabalho de ter que cozinhar diariamente feijão e arroz, economizando tempo e 

energia (gás ou madeira), Seu Djalma prefere tudo feito no dia. 

Essa descrição sobre o consumo de pescado fresco e congelado foi 

também descrita por Seu Valdivino, cuja fala está descrita no livro Águas de Comer 

(ANDRADE; FERREIRA e LÓPEZ, 2016, p.133), “A gente come o pescado fresco, 

natural, um peixe normal. Pega na hora e come, é bom comer tudo natural, é saúde 

pra gente, né?... Ai é uma saúde pra gente aqui”. Apesar do consumo de outras 

carnes industrializadas e congeladas como o frango, o boi e seus derivados, o 

pescado só se consome fresco. Nessa situação fica evidenciada uma importante 

questão da soberania alimentar, tudo mais pode ser industrializado ou congelado, 

mas o pescado não. Relacionado a esse tema lutam junto ao Movimento de 
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Pescadores Artesanais, para manter o direito ao Território Pesqueiro e a 

continuidade da atividade laboral e o consumo de seus produtos. Mas a frequência 

desse consumo tem sido bem menor que outrora. 

A história do ser humano demonstra sua capacidade de adaptação e 

aproveitamento das condições ambientais, assim como as habilidades em 

transformar esse ambiente para atender às suas necessidades. Enquanto onívoro, 

pode se alimentar de tudo e, enquanto ser inteligente pode transformar e adaptar a 

natureza para conseguir o que deseja/necessita (MONTANARI, 2013; ZUCOLOTO, 

2008). Harris (1999) discute a questão do que é bom para comer transcendendo a 

questão biológica, a partir da observação de aversões e preferências alimentares de 

povos de diferentes regiões do mundo. Diante de tantas possibilidades de consumo, 

em função da variedade de produtos alimentícios, custos e hábitos, a escolha 

alimentar se torna mais exigente, especialmente com uma indústria que oferece 

produtos cada vez mais diversos. Esse tema será discutido no capítulo a seguir. 

Continuando a memória alimentar, relata-se o consumo de pescados 

desde o amanhecer como hábito e lembrança do alimento no contexto da infância: 

A comida que eu mais gostava quando eu era pequena, era escaldado de 
sururu com aratu... Pai chegava da pescaria: era escaldado de peixe de 
manhã cedo. Comia muito; cinco horas da manhã eu tava comendo 
escaldado de peixe com pai... 
 
... Café da manhã era aipim, cuscuz, beiju, a gente fazia muito isso porque a 
gente tinha muito acesso a isso, plantava muito aqui. É beiju, aipim, 
pamonha, pamonha de banana verde, a gente comia muita pamonha. 
Chegava a fazer três vezes no mês pamonha de banana, não tinha dinheiro 
para comprar pão todo dia, tinha que se virar com a paçoca de banana. É; 
tinha coisas que eu chorava, por exemplo, fruta-pão eu chorava... (REGINA, 
2016). 

 
Não era apenas o comer marisco pela manhã que importava, mas receber 

o pai vindo da pescaria e comer o escaldado fresco ou ter que comer aipim ou fruta-

pão sem margarina. No relato de Regina quanto à falta de diversidade, observa-se a 

importância do acesso à informação para, uma vez conhecido pudesse ser 

praticado, experimentado. 

Atualmente, comer pão diariamente não é considerado monotonia 

alimentar, mas sim escolha; a lembrança que comia sempre a mesma coisa está no 

passado. O sentido do comer não está apenas na prática, mas no significado que a 

mesma representa no contexto social. O alimento que se repete modificou, mas a 

repetição continua; a mudança foi em relação ao alimento na sua forma natural para 
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um alimento processado comprado, alterando completamente o valor dessa ação 

para o indivíduo e seu grupo social. Há uma grande diferença em comer por não ter 

opção e optar em comer o pão cotidianamente.  

Poulain (2013), abordando a construção social do alimento, se refere a 

quatro qualidades fundamentais: nutricionais, organolépticas, higiênicas e 

simbólicas, demonstrando que a alimentação é tanto socialmente construída, quanto 

biologicamente determinada, ao mesmo tempo. Cloude Fischeler, entrevistado por 

Goldenberg (2011) abordou diversas questões pesquisadas por ele, dentre as quais 

o conceito ampliado do comer e das regras implícitas que se segue 

inconscientemente, bem como do individualismo que caracteriza a alimentação 

estadunidense e o compartilhamento associado à alimentação na França e os 

reflexos nos comportamentos alimentares e suas consequências, os quais foram 

apresentados em artigo escrito com Rozin (ROZIN; REMICK; FISCHLER, 2011). 

Nas memórias sobre a alimentação, a carência foi sempre justificada, e 

apresentado um desfecho com a substituição de um alimento em função da falta de 

outros. Todos os entrevistados falaram sobre o pão em algum momento; seja por 

que não consumiam anteriormente e passaram a consumir, seja pela referência ao 

pão integral como um alimento mais saudável. 

Pois é; não podia enjeitar nada, nós comia tudo o que aparecia... Aí quando 
não tinha dinheiro para comprar um pão ou uma bolacha ou alguma coisa, 
aí mamãe dizia: oh meus filhos, não tem nada aqui para tomar café. Oxente! 
Mamãe botava farinha dentro do café que a gente bebe, não era com leite 
nem nada não. Botava farinha dentro, mexia com a colher e bebia comendo 
com a colher. Era assim, e a gente vivia tudo forte, bem gordão, difícil ir no 
médico (D. MIRINHA, 2016). 

 

Nessa fala, D. Mirinha expressa o significado de ter o dinheiro para 

comprar o pão, para sua mãe. A solução quando não se tinha nada comprado para 

comer, comia farinha no café. O sentido de comer farinha é inferior ao sentido de 

comer pão, ainda que nutricionalmente ambos sejam fontes de carboidrato e 

forneçam energia (LINO e CAZUMBÁ, 2013). Ao mesmo tempo percebemos na fala 

o reconhecimento da riqueza dessa alimentação, pois mesmo sem o dinheiro para 

comprar o pão, o que comiam deixava-os fortes, gordões, distantes dos médicos 

(que representam a enfermidade). Mais uma vez a questão de dar um jeito com o 

que está à disposição, pois a farinha era produzida ali na Ilha mesmo, e garantia a 

sobrevivência de todos. 
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Além da refeição do almoço, que era preparada com alimentos 

disponíveis em casa, comia-se o que achava. Segundo Anelita (2015): 

Biscoito praticamente nenhum porque normalmente na hora que.... por um 
exemplo assim: se tava com fome, ou não tava na hora do almoço ou coisa 
parecida era uma manga ou uma goiaba que a gente pegava pelos matos 
mesmo, era... o que meu Deus?... Banana, jaca, é tanto que hoje, banana, 
eu gosto de banana, mas só se for para cozinhar para comer como 
moqueca que a gente faz aqui, mas, para pegar ela para comer assim, não 
desce não, comi muita banana. A gente ia para roça com minha mãe a 
gente pegava banana, a gente passava pelo meio dos bois. A gente tinha 
que pegar, já trazia uma quantidade de banana separada madura, para 
poder dar aos bois para poder a gente passar. Até grávida ia para roça atrás 
da minha mãe. Eu fui uma vez no mangue tirar sururu, foi eu minha 
cunhada e mais três colegas, já com uma barrigão acho que tava com uns 
sete meses, aí meu marido: Você é maluca, você vai sentir dor de parir lá! - 
Ai eu disse: - as meninas que estão lá me levam (risos) (ANELITA, 2015). 

 

Nem todos os alimentos consumidos com frequência causam essa 

aversão descrita por Anelita em relação à banana. Por que alguns alimentos como 

banana, aipim, fruta-pão são relatados como causadores de repugnância, como se 

houvessem atingido o limite de tolerância, e seja associado como monotonia e 

outros como farinha, pimenta, mariscos e peixes de maneira geral não tomaram 

essa conotação?  Não é apenas a questão da repetição ou frequência de consumo 

que justifica essa caracterização, nem mesmo a associação do valor econômico. É 

necessário investigar mais a fundo os significados desses alimentos nos momentos 

de vida das pessoas, para investigar o porquê dessa aversão. 

Parte da entrevista com D. Mirinha (2016) foi regada com siris cozidos 

que seu marido estava comendo no lanche da manhã, com pimenta, e que 

compartilhou comigo, enquanto eu conversava com ela. O meu siri sem pimenta, 

mesmo após a oferta sorridente da D. Mirinha (2016), pois, conhecendo a fama da 

dona da casa, uma exímia comedora de pimenta desde a infância, eu não me 

arrisquei a chorar no meio da entrevista, por comer a pimenta forte que ela prepara. 

Ela já sabendo da minha sensibilidade, ofereceu sorridente, como que 

reconhecendo a minha ‘fraqueza’. Esse é um alimento de consumo frequente e que 

se mantém no rol de alimentos apreciados. 

Continuando a questão da dificuldade financeira e as iguarias que 

tentavam variar as preparações, Anelita (2015) descreve como ela preparava a 

pamonha de banana verde: 

... normalmente não tinha o pão todos os dias, então a gente sempre fazia 
arroz doce que a gente chama de arroz com coco, fazia o que a gente 
chama de canjica de milho, era pamonha a gente sempre fazia pamonha de 
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milho, de banana ou de carimã, o aipim... A pamonha, a gente fazia 
pamonha de banana verde ou paçoca, que a paçoca também é feita de 
banana verde. A gente cozinhava a banana verde depois pegava passa ela 
numa maquina que eu esqueci o nome, tipo maquina de [moer carne 
manualmente]... A gente sempre fazia e temperava com açúcar, coco e sal, 
sal a gosto. Normalmente fazia para comer só aquela hora, porque a 
maioria das pessoas não tinha geladeira para guardar e armazenar na 
geladeira, então fazia para comer naquele dia e normalmente fazia assim, 
por um exemplo assim: comia minha mãe e minha mãe tem minhas irmãs, 
são eu e mais três irmãs e meus irmão porque na família são oito 
(ANELITA, 2015). 

 
As preparações da alimentação cotidiana utilizavam sempre ingredientes 

locais como coco e banana verde, cujas lembranças são relatadas com satisfação 

em relação ao paladar. Depois que iniciei a conversa sobre preparações que não 

são frequentes nos dias de hoje, aos poucos era relatado que essa era a comida de 

uma época que não se tinha outra coisa para comer, quando não havia opção. A 

lembrança de momentos de maior dificuldade financeira está associada ao consumo 

dessas preparações, que substituíam as que eram desejadas como pão, biscoito ou 

mesmo farinha de mandioca. Ao mesmo tempo, quando aprofundávamos o diálogo 

sobre o sabor dessas preparações, mudava-se todo o sentimento de dificuldade 

para o prazer de comer. Todos relataram que as preparações como paçoca e 

pamonha eram muito boas, mas também muito trabalhosas e que atualmente 

ninguém fica tanto tempo fazendo essas comidas. Na memória é possível resinificar 

as experiências, permitindo resgatar hábitos abandonados por associação ao 

sofrimento que representavam. O interesse pelo alimento como fonte da pesquisa 

trouxe a possibilidade de reinserção do consumo da banana verde, sem o peso 

social da falta do que comer, como uma iguaria local. Esses saberes locais, 

associando banana, coco, farinha, peixes e mariscos contribuíram para manter as 

comunidades na ilha. Alguns ingredientes tomaram caminho da desvalorização e 

outros, como peixes e mariscos de ascensão, pois sempre tiveram valor de 

mercado, podendo ser trocado por outros alimentos e produtos.  

Falar sobre as comidas do passado tem sido um tema frequente entre nós 

e, para minha surpresa, num dos dias de atividade de campo me chamaram para 

contar, assim que me viram, que fizeram a pamonha de banana verde e dividiram 

entre a família. Nesse momento falaram que ninguém mais quer fazer, mas quando 

encontra pronto, todo mundo quer comer. Não deu para quem quis – assim foi a 

referência à preparação numa das famílias entrevistadas.   
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Beiju também é outra preparação que aparece nas lembranças narradas, 

referente à época em que se plantava e processava a mandioca na ilha. Ainda hoje 

fazem esse beiju mole, com massa de polvilho azedo úmida, adquirida na feira de 

São Joaquim, sendo descrito que já foi até preparado para vender na própria ilha, 

além do consumo familiar. 

A história alimentar em Bananeiras, assim como a brasileira é permeada 

por miscigenação e desigualdades (DÓRIA, 2014). Ao mesmo tempo em que 

ressaltam as riquezas naturais, abundância de frutos da terra e do mar, registram a 

dificuldade do acesso a outros alimentos e a precariedade e monotonia sinalizando a 

insegurança alimentar imposta pela questão financeira e falta de informações quanto 

à diversificação das preparações. A venda dos produtos era a possibilidade semanal 

de variar as comidas. 

No exercício da nutrição, realizamos recordatórios alimentares, com 

objetivo de conhecer os hábitos alimentares cotidianos e, a partir dele, propor uma 

orientação nutricional individualizada (dieta). Porém, aprofundar acerca da memória 

alimentar pode trazer novas perspectivas quanto à compreensão dessas 

recordações, seus significados e possibilidades de transformação, para que as 

orientações nutricionais façam sentido para o indivíduo, e sua implicação suplante a 

obediência a uma ordem em busca de um resultado. 

As escolhas e possibilidades alimentares estão vinculadas à sua 

construção social e os significados das memórias alimentares refletem no 

comportamento atual (POULAIN, 2013). E, sempre que foi referida uma carência, 

registrava-se que atualmente ela está superada, devido ao poder de compra atual. 

O ambiente impõe as condições de trabalho. As relações estabelecidas 

com o ambiente e com a comunidade imprimem os sentidos da história alimentar 

para cada um - suas carências, possibilidades e reflexos na atualidade. 
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CAPÍTULO 4 – Comidas da modernidade e a comunidade  

 

Comer para o onívoro moderno é difícil de escolher 

O belo, o bom e o rápido entorpecem qualquer olhar 

E o conceito de saudável, quem há de arriscar? 

O passado não volta e o futuro a Deus pertence, 

E no presente: Pão, biscoito, refrigerante ou nutracêutico? 

Um dia pode outro não mais; 

Se assim engorda, assado emagrece. Será? 

É curioso, é saboroso, ou é venenoso? 

O gosto é cultural, mas cultura não é estátua, 

Se move como o areal. 

A ciência indica e contra-indica, 

Nos resta a consciência, com ética e estética a observar 

Pois para sustentabilidade, muito ainda temos que caminhar. 
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A escolha alimentar do onívoro está cada dia mais exigente. Paul Rozin, 

psicólogo e pesquisador, escreveu há mais de três décadas, sobre o dilema do 

onívoro e, utilizando este mesmo termo, Pollan (2007) descreveu situações em que 

essa ação denominada por ele como “elementar”, torna-se uma ação tão exigente, 

pondo-se na experiência de cultivo, coleta, caça e preparo de uma refeição. Nesse 

capítulo traremos as falas dos entrevistados em Bananeiras que retratam esse 

dilema, dialogando com textos e experiências sobre a alimentação na 

contemporaneidade ou pós-modernidade. 

Dentre as questões envolvidas nas escolhas alimentares, identificamos de 

várias lógicas; de um lado o discurso biomédico, cheio de imposições em nome da 

saúde; de outro o padrão de beleza com baixo peso, suscitando dietas cada vez 

mais restritivas; de outro o padrão fitness, que impõe o consumo de uma gama de 

suplementos com superpoderes e de outro a onda dos alimentos funcionais, 

nutrigenômica e nutracêuticos, explicando a individualidade bioquímica e os 

alimentos certos para cada estrutura genética, coexistindo com o crescimento do 

Slow Food2 e a alimentação natural. Em meio a tudo isso a agroindústria de 

alimentos disponibiliza todos esses sonhos de consumo, vindos de qualquer lugar do 

planeta, a preços variados, atendendo a todas as demandas de saúde e desejo, 

bem como criando opções e oportunidades inovadoras e surpreendentes, ávidas por 

serem experimentadas.  

Além de todo esse arsenal de informações, há ainda as Metas do Milênio 

definidas pela ONU em 2000 e renovadas posteriormente (a última em 2015), a 

partir de pacto entre diversos países, entre eles o Brasil, com diversos propósitos, 

dentre os quais definir ações direcionadas à erradicação da fome e pobreza e bases 

para o desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2005). Em consonância com essas 

metas, o Ministério da Saúde elaborou e atualizou diversas publicações, entre as 

quais o Guia Alimentar, orientando que se coma comida ao invés de produtos 

alimentícios, reforçando a importância da sociabilidade e do processamento mínimo 

para a saúde do ser humano e do ambiente. 

                                            

2
 Movimento fundado por Carlo Petrini em 1986 na Itália, cujo princípio básico é o direito ao prazer da 

alimentação, utilizando produtos artesanais de qualidade especial, produzidos de forma que respeite 
tanto o meio ambiente quanto as pessoas responsáveis pela produção, os produtores. 
www.slowfoodbrasil.com.br 
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Ser nutricionista nesse contexto é muito interessante, pois estudamos os 

alimentos, os nutrientes que estão contidos nos mesmos, as principais modificações 

e alterações para seu processamento e produção até o consumo, bem como a 

interação do alimento com os diferentes seres humanos, em seus diversos estágios 

fisiológicos e estados patológicos, no contexto individual ou coletivo, e privado ou 

público, pensando desde a regulamentação ao desenvolvimento de políticas visando 

a promoção e recuperação da saúde, bem como a prevenção de enfermidades. 

Após essa formação generalista ainda é necessário especializar-se ou direcionar-se 

para uma das várias áreas de atuação, uma vez que não é possível manter-se 

atualizado em todas essas direções, para dar conta das demandas do mundo do 

trabalho! 

Na relação com as pessoas da Ilha de Maré, desde a primeira reunião, 

me apresentei como professora da área de Técnica Dietética, que estuda as 

modificações dos alimentos e o desenvolvimento de produtos, especialmente 

pensando no aproveitamento integral dos alimentos! Nossa história começou assim: 

dialogando e desenvolvendo produtos que pudessem melhorar a renda e aproveitar 

as condições de trabalho dessas pessoas. Mas, considerando que a formação é 

generalista, sempre houve perguntas e pedidos de orientação relacionada à 

alimentação para promoção ou recuperação da saúde e atualidades em nutrição. 

No percurso da relação com os moradores da ilha, percebemos que a 

vida dos moradores da ilha não depende de nós, estudantes e pesquisadores da 

Universidade, e segue seu rumo na luta pela demarcação do território pesqueiro e 

pelos direitos dos pescadores artesanais, além da lida cotidiana com o mar, a maré 

e a família. Por outro lado, nossa presença tem sido muito bem vinda, com 

compartilhamento e construção de saberes e empoderamento, atendimentos 

relacionados à saúde e apoio nas lutas sociais, numa relação de confiança, amizade 

e respeito, com expectativa de que possamos contribuir, para melhorar as questões 

que a Universidade parece representar, em termos de saber e poder. 

Conforme descrito anteriormente, ressaltamos que a proposta de 

interpretação aqui apresentada não se propõe a ser uma estrutura fechada de 

análise, com os elementos descritos por Lévi-Strauss (1996) em Antropologia 

Estrutural, definindo generalizações possíveis; não pretendo enquadrar as práticas 

alimentares e suas motivações numa estrutura única; a interpretação não parte 
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deste princípio. Levantaremos questões e dialogaremos com a literatura acerca dos 

conflitos e práticas alimentares da comunidade de bananeiras. 

 

4.1 Comidas da cidade, na ilha 

 

Viver na ilha não é sinônimo de isolamento da dita civilização, mas 

apresenta um distanciamento imposto por questões geográficas e econômico-

sociais, ou mesmo pelas escolhas dos moradores, oportunizando outras 

experiências relacionadas ao contato direto e frequente com a natureza.  

Assim como na maioria das localidades conhecidas, a alimentação tem 

passado por inúmeras mudanças, tanto relacionadas ao intercâmbio de alimentos de 

diversas partes do mundo, como também às transformações do alimento em 

produtos alimentícios, com valor econômico agregado, para quem produz e 

comercializa esses produtos. Pollan (2008), Roberts (2009), Montanari (2013), 

Singer e Mason (2007), Belasco (2009), Canesqui e Garcia (2005), Bontempo (2003) 

dentre muitos outros, vêm abordando a questão das mudanças alimentares e seus 

impactos na vida humana e no ambiente do qual estamos incluídos.  

Poulain (2013, p.27) abordando a mundialização e os movimentos de 

deslocalização e de relocalização da alimentação, relata que “na França, por 

exemplo, vários produtos desconhecidos há trinta anos, como abacate, o kiwi, o 

abacaxi, tornaram-se alimentos de consumo corrente”. Regina (2016) traz 

exatamente o relato de quando comeu kiwi pela primeira vez, por volta dos 16 anos 

(31 anos atrás): 

... certa época a gente conseguiu uma chance de botar uma cantinazinha lá 
no porto, que foi uma época muito boa de fartura né, as coisas melhorou. Aí 
a gente começou a ter facilidade em comprar as coisas né? Em comer fruta, 
né? Que não era nossa fruta de época, fruta que a gente não tinha aqui. Eu 
lembro mesmo a minha primeira vez que eu comi um kiwi, eu me senti tão 
[pausa]... uma sensação que você é gente, que você tá incluída, que você 
tem direito, coisas que a gente não sabia o que era, não tinha, foi uma 
época de mudança, de renovação, de melhora, de saber que a gente tinha 
um camarão e que ele não só se comia de escaldado de moqueca como a 
gente fazia, a gente tinha outras possibilidades outra descoberta de fazer 
algo diferente com ele (REGINA, 2016). 

 

Regina expressa tanto a satisfação de estar incluída nesse mundo de 

possibilidades, conquistado a partir do aumento do poder aquisitivo, que permitiu o 

acesso a alimentos desconhecidos e/ou que não podia ser comprado, quanto a 

felicidade de conhecer novos modos de preparo para alimentos conhecidos, como o 
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camarão. Ao menos dois aspectos nos chamam atenção: primeiro o sentido que o 

conhecimento de alimentos exóticos promove; a sensação de pertencer a um mundo 

maior, de poder consumir esse mundo, fazendo parte da mundialização da 

alimentação e, ao mesmo tempo, a valorização de um produto local, a partir do 

conhecimento do valor que o mesmo representa em outras localidades. O tradicional 

e o novo se misturam, resinificando e construindo novos saberes e novos hábitos. 

No “Dilema do Onívoro” Pollan (2007, p.315) fala sobre a “neofilia inata do 

onívoro – o prazer proporcionado pela variedade – como da neofobia – o sentimento 

de segurança oferecido pelo que é familiar”, nos diferenciando dos animais e 

aproximando do homem descrito por Brillat-Savarin, que experimenta os prazeres e 

dores do comer. Brillat-Savarin afirma como um dos privilégios humanos é comer 

sem ter fome e beber sem ter sede, descrevendo, inclusive, desprazeres causados 

pelo desejo de prolongar a duração do prazer (BRILLAT-SAVARIN,1995). 

Poulain (2013, p.63), apresentando as dimensões contraditórias e a 

multiplicação dos discursos sobre o alimentar, dialoga com escritos de Cloud 

Fischler considerando a “gastroanomia” em meio a discursos dietéticos, morais, 

identitários. Essas pressões múltiplas e contraditórias relacionadas a publicidade, 

sugestões e prescrições exacerbam a ansiedade no ato da alimentação, se 

expressando no “paradoxo do honívoro” (le paradoxe de l’homnivore). 

Além do desenvolvimento de produtos industrializados e a flexibilização 

de horários e rituais alimentares, observa-se também a criação de pratos propondo 

novas sensações gustativas para preparações típicas e regionais, a partir da criação 

e integração de técnicas culinárias. Há os que apreciam essas novidades, e os que 

desaprovam, por considerarem as modificações e misturas um desvirtuamento da 

tradição alimentar local. Há espaço para a tradição, mas não é possível impedir as 

mudanças; talvez seja importante refletir sobre quais mudanças queremos, ou 

precisamos, se estão direcionadas à integração dos nossos desejos com as nossas 

necessidades e as do ambiente, pois simplesmente testar sabores e texturas talvez 

seja pouco. 

Tratando desse assunto Poulain (2013) apresenta conflitos relacionados à 

world cuisine e a cozinha tradicional francesa, em que os cozinheiros franceses 

contemporâneos, interagindo com outras cozinhas, sem subalternizá-las, sofrerão 

influências dessas outras cozinhas. Tal situação é temida por alguns chefs e o autor 

reconhece que essas interações sempre existiram; que a cozinha francesa teve 
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múltiplas influências, sem perder sua identidade (talvez assim tenha construído a 

sua identidade). Isolamento é uma opção cada vez mais difícil com o nível de 

comunicação mundial. Além disso, viver é estar em relação, e nela, tanto nos 

expressamos quanto entramos em contato com os conhecimentos e experiências do 

outro. Quando nos expressamos temos oportunidade de nos autoconhecermos, 

além de nos aproximarmos do conhecimento do outro, construindo novos 

conhecimentos. A socialização do conhecimento possibilita a apropriação e 

(re)construção de significados relevantes e novos conhecimentos (LAGE, 

BURNHAM e MICHINEL, 2012).  

Montanari (2013), tratando do gosto enquanto um produto cultural, 

ressalta as diferenças entre as preparações em diversos momentos históricos, não 

sendo reprodutível a sensação, por diversas questões, dentre as quais as mudanças 

dos sujeitos que a preparam, os ingredientes e utensílios e também quem a degusta:  

O objeto mudou (os produtos de hoje não são mais aqueles de mil anos 
atrás, mesmo que levem o mesmo nome) e, o que mais importa, mudou o 
sujeito: os consumidores não são mais os mesmos, e sua educação 
sensorial é imensamente diversa (MONTANARI, 2013, p.104). 

 

O intercâmbio de ingredientes e preparações possibilita a difusão de 

algumas práticas mais comuns em determinadas regiões, bem como seus 

ingredientes mais utilizados. A criação de pratos diferentes e o deslocamento de 

espécies vegetais e animais é descrito em toda história humana, e observamos 

espécies que se aclimatam ou não em ambientes diferentes, dificultando, por vezes 

identificar a localidade de origem de algumas espécies como maçã.  

Independente do deslocamento do cultivo, o transporte de alimentos 

providencia o atendimento à oferta, mesmo a custos elevados. Parece haver um 

interesse natural de grande parte de seres humanos em conhecer alimentos de 

origens diversas da sua. Poulain (2013, p.27) relata que: “para os que dispõem de 

recursos financeiros, os feijões-verdes do Senegal e as cerejas do Chile, por 

exemplo, são apresentados nas prateleiras europeias em pleno inverno, no mês de 

dezembro”. 

Pesquisas buscam identificar substâncias bioativas que possam ser 

utilizadas na alimentação humana, como as encontradas nas algas marinhas3 e, 

                                            
3 SANJEEWA, K.K.A. et al. Bioactive properties and potentials cosmeceutical applications of 

phlorotannins isolated from brown seaweeds: A review. Journal of Photochemistry & Photobiology, 
B: Biology 162 (2016) 100–105. 
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mesmo que esses ingredientes não façam parte da diversidade local nem do 

consumo habitual, a difusão dessas informações têm levado ao aumento do 

comércio e utilização dessas substâncias, na expectativa de que os efeitos 

divulgados a partir das pesquisas possam se manifestar em seus consumidores, 

sejam eles relacionados à prevenção, tratamento ou cura de enfermidades, ou 

atividades relacionadas ao retardo do envelhecimento.  

Mas a questão não é apenas adquirir e utilizar determinados compostos, 

esperando que eles resolvam questões multifatoriais que envolvem o equilíbrio 

biológico, mas sim analisar a responsabilidade que estamos depositando em um ou 

mais componentes, independente de todos os demais comportamentos que cercam 

o viver do indivíduo. Isso significa, no mínimo, subestimar a complexidade do 

funcionamento orgânico humano. Em torno dessa questão do isolamento de 

componentes químicos com atividades funcionais, para resolver questões 

relacionadas à saúde e bem-estar, agregam-se outros conceitos, como o 

distanciamento do consumo do alimento in natura, seja por questões culturais ou de 

transporte, armazenamento ou palatabilidade, seja porque não é possível ingerir 

aquele composto isolado na quantidade concentrada para ter o efeito desejado, a 

partir do consumo do alimento. 

Transformar os alimentos tem sido uma prática humana valorizada, 

sinônimo do processo de evolução/modernização. Dessa forma, valoriza-se a 

transformação e o processamento como ação direcionada à modernidade, evolução 

e, o inverso, o uso do alimento regional, natural e cru pode ser considerado 

atrasado, sem graça e animalesco, pouco civilizado, sem status.  

Montanari (2013, p.21) sugere que a “passagem da economia da 

predação para a economia da produção representou uma mudança decisiva na 

relação entre homem e território e na cultura dos homens”. Enquanto anteriormente 

a passagem da caça e coleta para a agricultura foi descrita como uma violência à 

mãe terra, as mudanças do mundo natural para a utilização do cozimento contribuiu 

para passar de “selvagem” a “civil”. Porém, no transcorrer do século 20, as 

descobertas científicas das vitaminas recolocaram o olhar sobre o valor do alimento 

cru (MONTANARI, 2013). Na história tem sido descrito essas “dobras”, quando a 

hegemonia de um pensamento se sobrepõe a outro, havendo novamente outras 

“dobras” ou mudanças de paradigmas, apresentando novos olhares ou revisão das 

questões anteriormente aceitas. Contemporaneamente uma pluralidade de 
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“verdades” coexistem e muitas formas de vida e prazer se configuram como 

possibilidades. 

 

4.2 Comer: um dilema 

 

Para além das questões orgânicas, são os valores que estão sendo 

construídos, reproduzidos ou reprimidos. Os mais velhos às vezes questionam o 

consumo desses alimentos industrializados, sugerindo que não fortalecem como o 

alimento local, consumido em preparações habituais. Seu Djalma (2016) relata sobre 

a alimentação ofertada ao neto pela sua filha: 

ela só dava Danoninho, potinho, a gente reclamava, mas ela, nada. Era 
para se aparecer: - Não, porque os médicos... Só dava isso para o menino, 
o menino ficou fraco, não aguenta pegar um caixa de cerveja. Na idade 
dele, que eu já peguei dois sacos de cimento, não aguenta pegar um caixa 
de cerveja que vamos dizer que não tem a metade, fraco, fraco, não comia 
feijão, não comia escaldado de peixe, não comia aratu que nós fazia 
escaldado, dava o caldo, não comia nada disso, só era potinho, Danoninho, 
aqueles negócios aguado. Só era aquilo, e ele agora tá vendo os reflexos, 
só quer comer pizza essas coisas besta, entendeu? (SEU DJALMA, 2016) 

 

Nas falas dos entrevistados, o pescado (mariscos ou peixes), na forma de 

escaldados e moquecas são os alimentos, juntamente com a farinha, que garantem 

a força e a resistência. A valorização do pescado local fortalece a identidade, os 

diferencia de outras pessoas “da cidade” que não têm essa oportunidade. De 

maneira contraditória, poucos são os itens da alimentação diária que são 

produzidos/ coletados na própria ilha. Ou seja, não foi observado o conceito de que 

tudo natural é melhor e deve ser valorizado, mas que seu pescado e as preparações 

dele desenvolvidas garantem o sustento. Essa é uma questão que direciona um 

ponto de partida para a discussão da consciência alimentar, avançando os conceitos 

da segurança e soberania.  

O conceito da mundialização ou globalização alimentar compete com o 

conceito de soberania, que valoriza o local e regional, mas ao mesmo tempo, a 

valorização do consumo de alimentos locais e regionais não vai reprimir o convívio 

com o diferente, o diverso, o novo, inclusive porque localmente não se produz toda a 

diversidade alimentar consumida cotidianamente. Conhecer o diferente pode 

também contribuir para reconhecer o valor do local, e, nesse sentido, a soberania se 

fortalece, sendo importante reconhecer e preservar o direito de produzir e consumir 

o local. Nessa comunidade de Bananeiras, observamos recentemente, em trabalho 
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desenvolvido sobre o valor do pescado para pescadores artesanais (pescadores e 

marisqueiras), que o pescado não é adquirido em mercado, independente do custo, 

em função do reconhecimento do sabor e valor deste produto fresco, recém-

capturado. O mesmo não acontece para a carne bovina, frango e seus derivados, 

que são adquiridos congelados e/ou processados. 

Essa é uma questão importante, para diferenciar a soberania de 

consciência alimentar. Enquanto na soberania a questão da valorização e 

preservação situa-se no local, a questão da consciência amplia-se para pensar nos 

“locais de outros locais”. É fundamental e indispensável garantir o direito à produção 

e o respeito aos modos de fazer e viver de cada local, porém, faz-se necessário 

refletir de maneira ampliada, esse mesmo valor e respeito ao que é produzido 

distante, mas que consumimos cotidianamente. Não é apenas o valor do consumo 

do pescado fresco, ambientalmente sustentável e economicamente seguro, mas 

pensar como é produzido o ovo comercializado a 30 unidades por R$10,00, em 

novembro de 2016. Qual o custo humano e ambiental para produção de carnes, 

frutas e hortaliças? 

Para falar de consciência alimentar importa pensarmos na ética da 

alimentação descrita por Singer e Mason (2007) e nos princípios do Slow food, 

relacionado ao alimento bom, limpo e justo. Não apenas no conveniente, mas no 

equilíbrio entre o individual, social e ambiental. Ainda temos um caminho a percorrer 

nesse sentido, e dispomos de muitos parâmetros para escolher o que comer. 

Voltando à questão do processamento do alimento enquanto avanço, 

distanciamento da naturalidade em prol da domesticação, transformação e 

reinterpretação do que é natural, consideraremos duas situações extremas e suas 

variações: de um lado os naturalistas, com possibilidades cada vez mais largas, que 

vão desde os crudivoristas (consomem alimentos crus ou aquecidos ao sol, sem uso 

do cozimento através do fogo) e veganos, defensores de todas as formas de vida e 

contra uso de animais para alimentação e experimentação, até os que preferem 

alimentação natural, mas não restringem outros alimentos. Do outro lado, a 

denominada alimentação onívora, sem restrições filosóficas e/ou religiosas. 

Qualquer uma das escolhas oferece benefícios e riscos, tanto 

relacionados à socialização, quanto aos nutrientes e investimento de tempo 

dedicado ao preparo e consumo dos alimentos. Uma questão importante é avaliar a 

sustentabilidade dessas nossas escolhas, em que se fundamenta, para que 
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possamos estar integrados conosco e com o ambiente e refletindo que, quanto mais 

limites impomos ao viver, mais exigente será nos manter em equilíbrio dinâmico, 

diante dos afazeres cotidianos. 

Muitas vezes tendemos a generalizar que alimento industrializado é ruim, 

mas parece que se isentar do consumo de qualquer alimento processado não é mais 

uma questão disponível, ao menos em larga escala, pois o ambiente urbano limita 

os espaços produtivos locais, de forma que a diversidade de alimentos possíveis se 

torna restrita. Além disso, o processamento realiza desde a padronização de 

tamanho, lixamento e enceramento de laranjas para dar brilho, até a produção de 

preparados em pó para refresco, com 1% de fruta desidratada. Além disso, pode 

desenvolver produtos liofilizados (a desidratação que melhor preserva os nutrientes), 

ou mesmo específicos para portadores de enfermidades. Mas, de maneira geral, 

quando se fala sobre a industrialização, tende-se a pensar nos aspectos negativos. 

Anelita (2015) representou com o refrigerante como algo que não acha saudável, 

mas é utilizado em casa: 

... mas hoje minha casa tá assim, se comprar hoje uma garrafa de dois 
litros, eu tomo meio copo, porque eu não gosto muito dele, e eles dois 
[marido e filho] tomam uma garrafa toda (risos). Aí eu nem costumo comprar 
assim. De vez enquanto, as vezes dia de domingo, que meu marido tá de 
ressaca que bebeu no sábado. Aí ele diz: Ah! Hoje eu vou comprar um 
refrigerante, mas ou dois brigam por causa desse refrigerante (ANELITA, 
2015). 

 

Geralmente há conflitos na definição das compras alimentares para a 

família, em relação a determinados alimentos industrializados. Os produtos mais 

artificiais são considerados ruins para a saúde. Anelita (2015), nesse caso, opta por 

não comprar sempre o que avalia como ruim para a saúde, mas também não quer 

deixar de fora produtos que o marido e o filho apreciam. O cuidado afetivo e o 

cuidado relacionado ao que considera saudável coexistem, mas nem sempre são 

contemplados numa mesma escolha, sendo privilegiado um ou outro, como pode ser 

percebido a partir dos fragmentos a seguir: 

(suco) Artificial que eu nem tomo, quem toma é eles dois. Ele: - Ah, você 
não vai tomar o suco não? (Anelita) Não, prefiro minha água.  
... Às vezes, não é todo dia não, às vezes eu faço de beterraba com 
cenoura, eu faço também de..., teve uma vez mesmo que eu achei 
engraçado aquilo, que eu fiz suco de beterraba não, foi cenoura com laranja 
e limão, a senhora acredita que esses dois tomou o suco todo depois que 
tomou que perguntou de que era? 
... eu fiz com água normal, eles tomaram o suco e, depois que tomou, que já 
não tinha mais nada: De que é aquele suco mesmo? Eu disse: se fosse 
veneno vocês ainda morriam (risos) (ANELITA, 2015). 
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O preparado em pó para refresco, consumido como suco artificial tem sido 

muito difundido. Sua aparência com sucos de frutas (aroma e cor), associado à 

diversidades de sabores, baixo custo e praticidade contribuem para essa 

aceitabilidade retratada por Anelita (2015). A imagem da fruta e a designação: sabor 

artificial de..., além da afirmação no rótulo – contém suco natural (1%), que é o 

exigido legalmente podem contribuir para a ilusão de se consumir suco de frutas 

com esse produto. A relação dos ingredientes, quando possível de ser lida, inicia por 

açúcar (quando presente), 1% de suco de fruta em pó e uma imensa lista de aditivos 

alimentares, dentre os quais corantes, aromatizantes, estabilizantes, adoçantes, 

antiumectantes, e às vezes espumífero ou antiespumífero. 

Bontempo (1985) denuncia no seu livro Relatório Órion o perigo que 

essas substâncias representavam para a saúde, com os argumentos que os 

naturalistas utilizavam à época da sua publicação, sobre os riscos agudos e 

crônicos, especialmente relacionados a câncer e alergias respiratórias atribuídas às 

mesmas. Honorato et al. (2013), em trabalho de revisão concluem que os corantes 

são os aditivos com maior potencial genotóxico (potencial para provocar danos ao 

DNA), dentre os pesquisados. Matos (2014) investigou a utilização de corantes em 

farinha de mandioca no Recôncavo Baiano e em Salvador, tendo identificado 

corantes, dentre os quais amarelo tartrazina (INS 102), proibido para este produto, e 

associado ao desencadeamento de alergias e asma. A farinha de copioba é mais 

torrada e tem uma granulação mais fina; buscando mascarar essa aparência e 

sabor, tem sido identificadas misturas da mesma com farinha comum, sendo 

adicionado corante e comercializado por maior valor.  

Um risco significativo não mensurado, relacionado à utilização, 

especialmente quando fraudulenta, de aditivos alimentares (corantes, estabilizantes 

de cor, aromatizantes, edulcorantes e realçadores de sabor) é a ilusão que 

promovem nos órgãos dos sentidos humanos. Não quero dizer com isso que ignoro 

a importância das cores no preparo de uma refeição, como o uso do dendê, que 

imprime a cor característica da moqueca, mas que devemos estar atentos se a cor 

representa um ingrediente, ou se é para parecer o que não é ou não tem mais 

porque se perdeu durante o processamento. Muitas vezes denominamos isso de 

padrão de qualidade. Por exemplo: manga é uma fruta do verão. No inverno sua cor 

está menos intensa, porém um picolé de uma grande marca não pode servir picolés 
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naturais de manga com cores que não sejam constantes, sendo estabelecido um 

padrão interno para a cor aceitável e corrigido com corantes, se necessário. Por que 

a indústria faz isso? Na relação com o consumidor, para encantá-lo e fidelizá-lo 

acredita-se que esses parâmetros estabelecidos como padrão de qualidade são 

fundamentais. Será que são mesmo? Ou será que estamos perdendo o equilíbrio 

entre estética e ética? 

Por que a salsicha de frango no Brasil é rosa, se a carne do frango é 

branca após o cozimento? Já perguntei a muitos estudantes de nutrição se 

comeriam uma salsicha de frango branca e quase todos afirmaram que não 

comeriam. Por que o camarão defumado, que tem aquela suave cor salmão está 

sendo tingido de um corante rosa. O conceito de quanto mais intenso mais forte, 

mais novo, melhor, tem nos levado a comportamentos no mínimo, estranhos, de 

desejar o que o alimento não tem para oferecer. 

O odor, sabor, visão, sensações táteis e auditivas são fundamentais para 

nos relacionarmos com os alimentos e nos sentirmos atraídos ou não pelos mesmos, 

a partir das percepções culturalmente construídas ou expressas. Essa 

atração/repulsão funciona como uma segurança para o organismo se proteger do 

que pode ser venenoso, como por exemplo a aversão generalizada pelo amargo, 

que representa grande grupo de substâncias venenosas, ou o odor de pútrido, que 

nos afasta do consumo de alimentos em estágios de decomposição. E representam 

também diversas sensações prazerosas em si, ou pela memória que trazem ao 

serem consumidos ou lembrados e desejados.  

O cheiro e a aparência da comida estimulam a produção de 

neurotransmissores, que são reencaminhados pelo cérebro para que o corpo se 

prepare para receber (digerir) esse alimento (PÓVOA, 2002). Observamos isso pela 

produção de saliva, quando desejamos comer um alimento. Ao consumir o corpo 

identifica se há ou não aqueles componentes cujas sensações representavam. O 

que ocorre quando a aparência e cheiro não correspondem a ingredientes/nutrientes 

esperados pelo corpo? É necessário estudar os impactos dessas frequentes 

decepções que nosso organismo inteligente sofre, por ter se iludido com as 

aparências. O intestino é reconhecido como segundo cérebro, pelas suas funções 

de automonitoração, com produção de hormônios de maneira inteligente e 

independente (PÓVOA, 2002). 
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Todo alimento processado, de acordo à nossa legislação, deve 

apresentar dentre outras informações, um quadro com a composição nutricional e a 

lista de ingredientes em ordem decrescente de quantidade, como forma de 

esclarecer aos consumidores do que é feito aquele produto alimentício. Essas 

informações podem ser utilizadas tanto para atrair quanto limitar o consumo dos 

mesmos e são utilizadas em maior ou menor destaque nos rótulos, de acordo à 

conveniência do fabricante, havendo tamanho mínimo estabelecido legalmente, em 

relação ao tamanho da embalagem do produto.  

Essas informações não devem levar o consumidor a erro, engano ou 

confusão, mas segundo Hawkes (2006) as dificuldades de regulamentar as 

informações para que não levem o consumidor a engano são imensas, tanto em 

relação aos seus nutrientes, quanto às alegações de saúde. Aqui há pelo menos três 

perspectivas a serem analisadas: 1 - a do consumidor, que tem demonstrado querer 

produtos que reforcem seus interesses/desejos; por exemplo, a informação “não 

contém colesterol” pode indicar que pessoas com dislipidemias4, ou que não 

desejam consumir alimentos relacionados ao aumento do colesterol considerado 

ruim. Assim, o consumidor pode buscar no rótulo informações que lhe indiquem o 

melhor alimento, ou justificar o consumo do seu alimento desejado em função de 

uma alegação do rótulo; 2 - A indústria tanto se interessa em produzir alimentos que 

estimulem o consumo, quanto divulgar informações que podem atrair o público para 

o mesmo, mesmo que sejam naturalmente presentes no alimento (óleo vegetal não 

contém colesterol, mas os rótulos fazem questão de descrever “não contém 

colesterol” e a legislação obrigou completar a frase com “como todo óleo de origem 

vegetal”); 3 – A legislação de alimentos, que precisa criar mecanismos cada vez 

mais específicos para permitir o esclarecimento quanto aos possíveis efeitos do 

produto, e ao mesmo tempo coibir divulgações enganosas e/ou inverídicas. 

Dessa forma é cada vez mais difícil, e não apenas exigente ou 

dispendioso para o consumidor, identificar se o produto alimentício realmente atende 

ao que ele busca com o mesmo. Aprender a ler um rótulo não é fácil, literalmente; 

desde o tamanho das letras às informações disponibilizadas. Quanto a isso, faremos 

algumas considerações. 

                                            
4
 Alterações no perfil lipídico (níveis de gordura e triglicerídeos no sangue) com causa multifatorial. 
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Quanto mais se conhece os produtos naturais, mais evidente ficam as 

diferenças quando se lê um rótulo de produtos industrializados – podemos 

reconhecer ou não as substâncias ali descritas. Não podemos generalizar as 

indústrias de alimentos como mal intencionadas, nem tampouco os seres humanos 

como inocentes. Mas é importante buscar alertar sobre o que se apresenta para nós 

e o que queremos. Seu Djalma, no pequeno comércio ao lado da sua casa, 

comercializa produtos que avalia negativamente e, falando sobre quando chegaram 

à ilha afirma: 

Suco de pó tem dois anos ou três, no máximo de três a quatro anos por aí, 
de pó, esse Maratá® não tinha. Suco só era natural. Até hoje eu só gosto de 
natural. Tem caju, tem cajá, tem jenipapo tudo que tem natural para mim, 
acerola é natural... tem muita coisa no meu quintal de suco, tem limão que 
gosto do suco. 
 
Aí nós vai utilizando essas coisas naturais, aí chega jenipapo, nós tem 
jenipapo, chega cajá nós tem cajá não falta cajá aqui também nós utiliza 
sempre natural, se Vilma bota na geladeira ai agora acerola ou goiaba, não 
desses aqui que eu vendo [referência aos preparado em pó para refresco]. 
Eu vendo Sazón® aqui mesmo porque eu não tenho jeito; o povo fica 
pedindo, aquele outro de galinha Knnor®, tudo para mim é química (SEU 

DJALMA, 2016). 
 

Seu Djalma (2016) revela insatisfação pelo interesse das pessoas da ilha 

em consumir esses produtos, mas os coloca à venda para manter a freguesia. As 

frutas que ele se refere são as da época, que vão aparecendo no decorrer do ano, 

de acordo às estações, demonstrando como funciona o movimento natural. Ainda 

que haja o calendário natural de produção de frutas, são desenvolvidas técnicas de 

plantio para garantir continuidade na oferta de algumas frutas durante todo o ano 

nos grandes mercados, ainda que as melhores laranjas, por exemplo, estejam 

disponíveis no período do inverno. 

De maneira geral todos os entrevistados fizeram comentários negativos 

sobre os alimentos industrializados, apresentando-os como inferiores aos naturais. 

Apesar do diálogo estar direcionado para a entrevistadora que é nutricionista, 

demonstram uma argumentação coerente. Há uma incerteza sobre a composição 

dos alimentos industrializados, uma desconfiança no que se relaciona a produtos 

químicos – a experiência da ilha com contaminantes químicos que os adoecem, 

talvez indique essa direção. Regina (2016) questiona a veracidade do que está 

escrito nos rótulos: 

Mas aí quem garante o que tá escrito no rótulo realmente, as substâncias 
que eles colocam, porque assim confiando, eu sou uma pessoa que confio e 



113 

desconfio. Eu não tenho 100% de segurança que o que tá ali no rótulo, 
explicando que o frango é zero gordura é zero isso e aquilo, que realmente 
seja; aí eu fico sempre com essa preocupação (REGINA, 2016).  

 

Apesar das críticas aos alimentos industrializados, parece haver uma 

hierarquia entre os aceitáveis e os que representam produtos inaceitáveis, dentre os 

quais foram relatados: “Sazón® eu não como”; ou “tem muita coisa que não entra lá 

em casa, que eu não compro (alho amassado embalado)”; ou ainda “essa feijoada 

enlatada, que já vem pronta, que só é esquentar, nada disso, que isso não faz bem 

a ninguém”. E a indústria vai buscando reverter essa visão de que o industrializado 

se distancia do naturalmente produzido, oferecendo, por exemplo temperos como 

título de “meu arroz”, “meu feijão”, se propondo a simular o que é feito em casa. 

Vende-se a ideia de que parecer tem a mesma função de ser. A partir das 

percepções sensoriais, acessamos nossa memória gustativa, contribuindo para a 

aceitação ou não de determinados alimentos, em função da representação que 

temos dos mesmos. 

A questão da aparência mascarando o real nos põe em questão não 

apenas sobre o consumo de alimentos que iludem o paladar, mas uma questão mais 

profunda, que a aparência substitui a essência. Ou que não importa a essência; a 

sensação inicial dá conta de saciar o desejo, ao menos aparentemente. Ao 

naturalizar esse princípio, torna-se comum a utilização de ingredientes ou aditivos 

que aparentemente substituam o alimento/ingrediente responsável pela 

característica. Um exemplo simples é a ‘cereja’ utilizada em doces de menor custo, 

elaborada a partir da entrecasca5 de fruta cítrica, colorida, adoçada e aromatizada, 

assim como as frutas cristalizadas, que são feitas com entrecasca de apenas uma 

ou duas frutas cítricas também coloridas, adoçadas e aromatizadas, que parecem 

com cereja ou frutas cristalizadas, mas não são. O problema não está 

necessariamente em comer a entrecasca, que pode até ser reconhecida pelo seu 

valor funcional, considerando o teor de fibras, mas a questão que ora levantamos é 

a substituição do ingrediente mais caro (frutas), por ingredientes menos valiosos 

financeiramente, artificializados com cores e sabores, para parecer algo que não 

são, e sendo comercializados como se fossem. Coloca-se, muitas vezes a 

informação “tipo...”, para indicar o produto que pretende se assemelhar. 

                                            
5
 Entrecasca é aquela parte branca entre a casca e a polpa da laranja, por exemplo. 
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Além de simular sabores, com a ilusão da presença de determinados 

ingredientes, há também a proposta de oferecer prazer de comer sem efeitos 

“colaterais” (engordar), como se o consumo de calorias fosse indesejável, propondo, 

por exemplo, “quanto mais zero melhor”. Ou seja, comer sem alimentar, sem nutrir a 

parte física. Compreendemos que comer não é apenas ingerir nutrientes, mas que 

considerar o oposto, que as calorias são o problema para a liberdade de comer é 

algo, no mínimo, questionável. 

Antes do slogan “quanto mais zero, melhor”, mas com esse mesmo 

princípio, surgiram os alimentos processados com modificações, definidos na 

legislação como: light, leve, zero, sem adição, seguindo uma linha de produção de 

alimentos para fins especiais, mas que não eram fabricados para portadores de 

enfermidades (como os diet). Esses alimentos light não apresentam alegação de 

saúde, ou seja, não são produzidos direcionados a públicos com restrições 

dietéticas como os alimentos diet, onde deve haver retirada do componente para 

atender a pacientes específicos. Refrigerantes deixaram de ser diet para ser light ou 

zero. Os light, de acordo com a legislação, podem ter redução ou aumentos de 

componentes, por exemplo, redução de gorduras, açúcares, colesterol, sódio, valor 

energético ou aumento de proteínas, fibras, vitaminas e minerais (BRASIL, 1998).  

Nem sempre alimentos light são pobres em calorias, mas é muito difícil 

esclarecer isso aos consumidores, que já incorporaram a associação de light como 

leve, pobre em calorias, sendo então associado à prevenção e tratamento do 

excesso de peso, sem rever a quantidade/qualidade que se consome. O conceito 

“light” ultrapassou a questão do alimento, para caracterizar situações – diz-se ter um 

dia light, quando não houve muitos desafios, associado a legal, tranquilo. A 

transposição de conceitos de uma determinada área para outra pode gerar 

equívocos semânticos de proporções incontroláveis. Na propaganda do café 

adoçado artificialmente as pessoas chegam a flutuar, dada a leveza associada ao 

produto. 

Uma barra de cereais light pode conter o mesmo valor calórico de uma 

barra de cereais comum – apresentei esse tema num evento de nutrição e 

cardiologia. Primeiro é necessário considerar que barra de cereais foi um produto 

desenvolvido com o intuito de concentrar calorias (energia) e fibras em pequena 

porção, para atletas. Em função do sabor e praticidade expandiu o consumo, bem 

como foi diversificada sua produção, sendo fabricadas, por exemplo, barras de 
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cereais light, com redução de gorduras de acordo à legislação, justificando 

corretamente o termo light, mas em substituição a este ingrediente, na sua 

formulação utilizou-se açúcar, que também fornece calorias, mantendo o valor 

calórico final. Portanto consumir alimento light não indica que o mesmo é pobre em 

calorias; nesse caso analisado não representou isso. Ou ainda o sal light, onde é 

reduzido uma parte do sódio e não tem relação alguma com calorias; os minerais 

não fornecem calorias. 

Da mesma maneira, ainda que o alimento seja light em função da redução 

de calorias, esta redução deve ser de 25%, no mínimo. Muitas vezes tenho escutado 

frases do tipo “posso comer mais, pois é light”; porém isso pode significar mais 

calorias do que o que se pensava, no consumo de uma porção do alimento sem 

essa característica. Será que esse princípio enganoso educa alguém? 

Isso sem analisarmos o que é inserido no alimento para que possa 

manter determinada aparência, sem conter os ingredientes responsáveis por aquele 

atributo. Um exemplo interessante está relacionado à substituição de ingredientes 

para tornar a margarina light. Margarina light apresenta como primeiro ingrediente 

água, ou seja, este é o ingrediente em maior proporção no produto. Atende à 

legislação quanto à redução de calorias? Sim. Mas o que é necessário adicionar 

para que a água se apresente em estado pastoso, com sabor desejável e que se 

conserve? Muitos ingredientes e aditivos alimentares são necessários para imprimir 

essas características que a água e o óleo que o originaram não possuem. Será que 

queremos mesmo isso? Será que vale o preço que se paga? 

Há uma pressão social para o consumo de alimentos industrializados, 

com o sentido de modernidade. A formação dos hábitos alimentares se dá na 

família, inicialmente, mas se expande à medida que o convívio social se amplia. A 

escola é um local significativo de relações onde a reflexibilidade se apresenta e 

hábitos são desenvolvidos e expressos na convivência de maneira dialógica. Freitas 

et al. (2013) salienta a importância da alimentação escolar ser repensada para 

atender à cultura dos escolares em seus contextos sociais, para enfrentar com 

criatividade o comer saudável na escola. Diante da oferta irregular e/ou distante do 

hábito alimentar do escolar diverso da alimentação disponibilizada pela escola 

Rejane descreveu algumas situações:  

... muita mãe tá mandando refrigerante, suco de caixa e aí por isso ela (a 
professora) ia proibir, mas eu continuo mandando, porque eu não tô nessas 
mães que se encaixa; que tá mandando refrigerante, porque eu não bebo 
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refrigerante, então eu não vou mandar. Eu vou mandar o que sei que é 
bom, mas tem muitas crianças com esse problema (REJANE, 2016). 

 

A questão da alimentação escolar e a educação nutricional enquanto 

tema transversal no ensino brasileiro ainda se constitui num desafio, tanto 

relacionado à qualificação docente, quanto implementação da Política Nacional da 

Alimentação Escolar em termos de sua operacionalização (do planejamento à 

fiscalização). Ainda que não seja este o objeto central desta pesquisa, pontuamos 

para registrar a sua importância e reconhecer que iniciar a questão da consciência 

alimentar na educação infantil muito pode contribuir com a educação alimentar e 

nutricional.  

Quando delegamos à agroindústria alimentícia a responsabilidade de 

produzir alimentos, aos órgãos governamentais a fiscalização e estabelecimento de 

normas e aos profissionais de saúde a responsabilidade pelo nosso corpo, 

delegamos ao outro uma função importante, relacionada à autopercepção e 

autoconhecimento. Todos esses profissionais e órgãos são especializados e 

capacitados para essas funções, mas a pedagogia proposta por Paulo Freire e 

muitos outros na área da educação já asseguram que não somos uma página em 

branco, nem aprendemos passivamente obedecendo a ordens. Essa permissividade 

tem um impacto significativo na saúde integral do Ser Humano. 

Lima (2014), abordando questões que possibilitam uma nova consciência 

em saúde, apresenta questões relacionadas à física quântica, psiconeuroimunologia, 

epigenética e neurociência que indicam a relação entre as atitudes e os efeitos na 

mente e matéria, superando o determinismo genético.  Assim como a tristeza, bons 

pensamentos e estados de paz interferem na saúde; segundo a epigenética (além 

da genética) os hábitos provocam metilação (inibição de padrão genético associado 

a determinada doença), construindo padrão genético diferenciado, no caso mais 

saudável; e a neurociência tem demonstrado a plasticidade cerebral e os benefícios 

de hábitos, estímulos e práticas contemplativas como a meditação. Dessa forma, 

podemos observar a importância da integração do sentir, pensar e agir para um viver 

mais equilibrado. 

Freitas e Santos (2014, p.37) apresentam sentidos do comer saudável no 

mundo da vida, descrevendo o diálogo reducionista do modelo biomédico, pautado 

em parâmetros estatísticos e biológicos em relação à obesidade, que poderiam 

dialogar com a narrativa do obeso, “seu mundo da vida com a subjetividade de 
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valores sobre seu corpo”. Nesse sentido, buscam uma aproximação da 

fenomenologia hermenêutica do campo da alimentação e nutrição, sugerindo que 

esta pode ser “fundamental para explicar e interpretar narrativas de comer no mundo 

da vida” (FREITAS & SANTOS, 2014, p.39).  

Relacionar-se com essa enxurrada de informações e discursos sobre o 

comer exige um esforço no sentido de compreender o que essas falas e imagens 

reverberam individualmente. Além de conhecer os alimentos e o que os rótulos 

informam, é fundamental aprofundar quanto ao que estamos buscando nos 

alimentos e na alimentação. Isso pode fazer diferença para que se possa desfrutar 

da felicidade de comer, sem culpa e sem medo de viver. Nesse sentido, a 

consciência alimentar pode servir como uma bússola no caminho da liberdade da 

escolha. Quando permitimos o questionamento quanto ao querer, necessitar e dever 

promove-se uma abertura para a flexibilidade, para uma ação mais adequada 

momentaneamente, pois não somos obrigados a aceitar tudo que nos é oferecido 

pela mídia, nem nos limitar ao consumo de alimentos conhecidos ou recomendados. 

Educar o paladar é algo que fazemos desde a mais tenra infância. A educação do 

paladar não é instintiva como em outros animais, que identificam o que é ou não 

comida para os mesmos; aprendemos convivendo, experimentando, reflexionando.  

Em seu livro Alimentação para um novo mundo, Bontempo (2003) traz o 

slogan da consciência ao se alimentar como garantia para a saúde e o futuro da vida 

na Terra. Propõe a mudança interior como única saída para o mundo. Abolir o 

consumo da carne, adotar uma alimentação vegetariana, rica em cereais integrais e 

frutas naturais, evitando frituras, laticínios, o fast food, as batatas fritas, os 

refrigerantes, os produtos artificiais, estabelecendo uma alimentação sem excessos, 

bem balanceada, variada, sem açúcar e outros desmineralizantes. O autor 

apresenta informações quanto às suas percepções relacionadas aos efeitos dessa 

alimentação para o corpo e para o ambiente, incluindo as relações sociais e a 

violência. É como se indicasse um caminho certo que, seguido por todas as 

pessoas, o mundo estaria a salvo. Mas será que existe apenas um caminho para a 

ser seguido por esquimós, baianos, hinduístas, estadunidenses e japoneses? Esse 

modelo expressa a sua visão de mundo e sua forma de alertar para o perigo que 

vislumbra nessa forma de vida industrializada, mas é possível que haja 

possibilidades de equilíbrio diversas daquela. Ainda assim, é reconhecida a 

importância desse estudioso e sua proposta para um mundo melhor. 
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O discurso do saudável da publicidade, que almeja vender produtos, se 

aproveita de parte do dito discurso científico, que enaltece substâncias e 

componentes alimentícios como responsáveis pela saúde ou doença. E assim, ao 

incluir na alimentação algum item ou ingrediente reconhecido como saudável, muda-

se o conceito geral da refeição, incluindo o conceito saudável em seu escopo. Nesse 

sentido pode-se comprar uma refeição no McDonald’s (que já teve seus produtos 

questionados no documentário dirigido por Morgan Spurlok, Super Size Me – A dieta 

do palhaço, em 2004) contendo fruta, suco de fruta, Coca Cola® ou salgadinho 

orgânico da Mãe Terra®. Por um lado tem alimentos ricos em gordura e carboidrato 

simples e por outro inclui alimentos associados ao conceito de saudável. O que 

consumimos: o alimento, o nutriente ou o conceito? Todos, juntos e misturados. 

Partindo da compreensão que cada organismo é único, os efeitos 

possíveis da alimentação são diversos, ainda que experiências tenham demonstrado 

relação positiva para longevidade, associando hábitos de vida incluindo alimentação 

natural e prática de atividade física. A relação não é linear, é complexa; comer o que 

é dito como saudável e cumprir práticas de atividade física não são dízimos que 

garantem um ‘pedaço do céu’. Será que é possível comprar esse pacote como vida 

saudável, sem se implicar com sua autotransformação? Por isso refletir sobre o 

conceito do saudável a partir da polilógica é fundamental; as respostas não estão 

prontas, muitos já disseram que o caminho é construído ao caminharmos, é 

necessário nos ocuparmos conosco. 

O pensamento oposto também integra o discurso do prazer desmedido, 

uma vez que morreremos algum dia, sendo justificado assim o desregramento como 

padrão de ação para o comer. Exemplos desse contexto são observados nas 

propagandas de rodízios, recomendando comer e beber livremente e associar 

medicamentos que prometem aliviar os sintomas do consumo desmedido de bebida 

alcoólica, com um comprimido antes e outro após, ou o efeito da indigestão com um 

comprimido efervecente. Por diversas vezes ouvi frases do tipo: ‘se eu comer eu 

morro, se não comer morro também; então pelo menos morro feliz’. Não há garantia 

sequer de uma morte feliz, pois há complicações relacionadas à saúde que podem 

comprometer essa sensação de prazer em função dos procedimentos médicos e 

limitações que o adoecimento traz. Da mesma forma e pela mesma questão, comer 

de maneira infeliz o que é dito como saudável não tem garantia de um futuro feliz e 

saudável. 
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Sobre a mortalidade física, Galeffi (2009, p.14) traz uma reflexão 

interessante ao afirmar que  

... haveremos de compreender que vida e morte não se negam e sim se 
complementam na cena do aparecer e desaparecer recorrente: fluxo infinito 
sem começo, sem fim – fluxo como o meio do aparecer e desaparecer do que 
é e não é, sendo: projetar-se em possibilidades já disponíveis. Um abismo 
extraordinário em relação ao qual não se deve temer ou tremer e sim ressoar 
na leveza do raio perpassante.  
 
O autoconhecimento é, assim, uma autocompreensão articuladora que 
permite o desabrochar reluzente da potência ígnea do ser-com-ser-mundo. 
Entretanto, como ensinar e aprender o autoconhecimento? Esta é a questão 
relativa à educação como atividade de cuidado do ser humano em seu ciclo 
de vida-morte-transformação. 

 

Se não há garantia do fim com morte no dito padrão saudável, nem no 

prazer pelo prazer, nos resta a labuta da consciência alimentar como ferramenta 

para equacionar os prazeres e desprazeres do alimentar-se, até que, de tal forma 

integrados com o que somos, podemos nos identificar com o que comemos, e só. O 

efeito é consequência, sem culpa, medo ou apego! 

Há muitas questões envolvidas no processamento dos alimentos, não 

sendo possível caracterizá-lo pela lógica simples de que tudo processado é ruim. O 

processamento é fundamental para disponibilizar alimentos durante todo o ano, 

distribuindo-o num país de dimensões continentais como o nosso e permitindo o 

intercâmbio com outros países, além de manter os alimentos excedentes na safra, 

em condições de consumo por maior tempo. Esse movimento econômico precisa ser 

atrativo financeiramente para que possa se manter nessa sociedade capitalista, 

porém, produzir produtos comestíveis sem princípios éticos tem contribuído mais 

com o desequilíbrio humano e ambiental, tornando-se mais insustentável a cada dia. 

As escolhas alimentares não estão revestidas de questões nutricionais 

apenas, estas se inserem na representação do que é bom para comer, a partir de 

critérios internos de cada pessoa, construídos a partir da convivência com o grupo 

social do qual se faz parte ou se deseja estar incluído, do acesso a informações, de 

questões religiosas, humanitárias e econômicas. 

Se debe insertar cada producto alimentício desconcertante en el marco de 
un sistema global de producción alimentaria, distinguir entre las 
consecuencias a corto y a largo plazo, y no olvidar que los alimentos no son 
sólo fuente de nutrición para la mayoría, sino también de riqueza y poder 
para una minoria (HARRIS, 1999,p.16). 
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O cotidiano alimentar é cercado de possibilidades alimentares que 

oportunizam experiências e também trazem conflitos sobre as melhores escolhas. 

Buscar a ética na alimentação, como descrito por Singer e Mason (2007), nos 

direciona para a consciência alimentar, onde as ações autônomas possam caminhar 

no sentido da sustentabilidade.  
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Capítulo 5: Sustentabilidade e consciência alimentar: perspectivas 

 

O comer pode salvar, mas também pode matar, 

Tanto o ser humano quanto o ambiente, 

Ambos parte de um mesmo lugar. 

É seguro ou inseguro? Temos que analisar, 

Com os pés no presente, a lembrança viva do passado e o futuro a planejar. 

Até aqui a maré nos deu; daqui para frente tem que repensar. 

Saber, muito se sabe, mas é preciso praticar; 

Aprender com a experiência dos velhos e os estudos do lugar, 

O indivíduo, a família e a comunidade, unidos com um só olhar, 

Manter o de agora, e garantir para os que vão chegar. 

Só assim que se sustenta, lutando por terra, mangue e mar. 

Até moqueca sem dendê, para quem quer ensinar, aprender, 

Que dieta sem sal e gordura, é mais fácil boca pra fora que pra dentro. 

A educação verdadeira é um caminho para quem autoconhece trilhar, 

Pois a indústria e a mídia fazem qualquer coisa, 

Que em moeda possa se transformar, 

E olhares pouco atentos, podem o paladar enganar. 

Mas juntos podemos muito, precisamos nos por a caminhar, 

Por segurança, soberania e consciência alimentar. 
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A nutrição é, por princípio, uma ciência relacionada à prevenção. Hábitos 

alimentares e de vida saudáveis são fundamentais para prevenir enfermidades, ou 

mesmo dar condições ao organismo para resistir a doenças e conter seus agravos, 

sempre que for possível fazê-lo. A alimentação é a principal e mais frequente 

matéria-prima que as células recebem para expressar ou não suas possibilidades 

genéticas; porém o alimento não se compõe apenas de matéria física, ele ganha 

sentidos individuais e sociais não quantificáveis, mas perceptíveis a partir das 

sensações que nos provocam, influenciando nas respostas celulares aos estímulos 

que recebe. 

O percurso alimentar, porém, tem se configurado como um risco à 

sustentabilidade do planeta e do próprio ser humano enquanto parte integrante dele, 

a partir do que tem sido feito para produzir, comercializar, consumir e descartar, 

reproduzindo ou ampliando padrões dissonantes, contribuindo para seu desequilíbrio 

e do planeta. Essa é a questão central do capítulo: refletir sobre a sustentabilidade 

das ações individuais e coletivas, com reflexos positivos para segurança, soberania 

e consciência alimentar. 

 

5.1 A sustentabilidade e a ilha 

 

O conceito de sustentabilidade, apresentado a partir dos anos 1980, 

relaciona-se à satisfação das necessidades atuais, sem que isso comprometa o 

mesmo para as gerações futuras. Para Capra e Luisi (2014, p.435), essa definição 

indica para a 

... nossa responsabilidade de transmitir aos nossos filhos e netos um mundo 
com tantas oportunidades quantas aquelas que herdamos. No entanto, elas 
não nos dizem nada sobre como devemos construir uma sociedade 
sustentável... 
A chave para uma definição operacional de sustentabilidade ecológica é a 
percepção de que não precisamos inventar comunidades humanas 
sustentáveis a partir do zero, mas podemos modelá-las de acordo com os 
ecossistemas da natureza... 

 
Espelhar-se nos exemplos das comunidades sustentáveis da natureza 

tem sido o exercício para a alfabetização ecológica, que implica em compreender e 

viver de acordo aos princípios da sustentabilidade. A visão sistêmica da vida 

demonstra que as comunidades humanas, precisam aprender com as comunidades 

ecológicas a como viver de maneira sustentável (CAPRA E LUISI, 2014). 
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A Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas), elaborada a 

partir da reunião de representantes de Estado e de Governo, na sede da ONU em 

Nova York, no período de 25 a 27 de setembro de 2015, apresenta os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável globais, estabelecendo e pactuando ações para sua 

implementação. São 17 objetivos estabelecidos para serem realizados até o ano 

2030, com 169 metas associadas, integradas e indivisíveis, relacionando ações 

sociais, econômicas e ambientais, sendo ressaltado textualmente a que  

a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a 
pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o 
desenvolvimento sustentável. Estamos empenhados em alcançar o 
desenvolvimento sustentável nas suas três dimensões – econômica, social e 
ambiental – de forma equilibrada e integrada (ONU, 2016, p.3). 

 

Tecnicamente há compreensão das implicações, principais origens e 

consequências do padrão de vida insustentável que tem sido implementado 

mundialmente. São perceptíveis os impactos ambientais, econômicas e sociais 

decorrentes do consumo excessivo, porém, as atitudes individuais são muitas vezes 

consideradas pequenas ou insuficientes para impactar no coletivo insustentável. 

Assim, ainda que seja de suma importância, mudanças econômicas e sociais 

propostas e implementadas por organismos governamentais e não governamentais 

impactam na direção da sustentabilidade, mas se as pessoas não incorporarem os 

princípios que a norteiam, é difícil que se mantenham atitudes sustentáveis ao longo 

do tempo. 

Uma questão importante, referente à implicação do estudo da 

consciência, é que essa traz reflexões quanto à responsabilidade com as 

transformações individuais, próprias e apropriadas. Cada movimento que 

realizamos, despertando e desenvolvendo nossa consciência na direção da 

sustentabilidade nos integramos com forças vitais, que estão envolvidas em manter 

a vida no planeta.  

Capra e Luisi (2014) concluindo sobre a sustentabilidade, a partir da visão 

sistêmica da vida, consideram que 

O que precisamos é de vontade política e de liderança. Essa liderança não 
se limita ao domínio político. No mundo de hoje, há três centros de poder: 
governo, empresas comerciais e sociedade civil. Todos os três (em graus 
variados) precisam de líderes alfabetizados, capazes de pensar 
sistemicamente (CAPRA & LUISI, 2014, p. 562-3). 
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O Governo brasileiro, por exemplo, a partir do Ministério da Saúde, institui 

políticas específicas como a Política Nacional de Atenção Básica e a Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição, que integram a Rede de Atenção à Saúde, para 

desenvolver ações e orientações relacionadas aos cuidados em saúde.  Os 

cuidados direcionam-se à prevenção de doenças e agravos, tratamento e cura de 

enfermidades, no entanto, essas ações governamentais não são suficientes para 

assegurar aos assistidos pelo Sistema Único de Saúde um viver salutar, inclusive 

porque ao Governo não cabe o gerenciamento das vidas particulares. Há normas, 

manuais e parâmetros que avaliam e indicam tratamentos para as doenças e 

instituições que cuidam dessas pessoas enfermas, mas ainda precisamos 

desenvolver uma educação para a saúde integral, que não pode ser representada 

pela imposição dos profissionais da saúde sobre a saúde do outro. O indivíduo 

precisa estar incluído no seu tratamento, prevenção ou cura, implicado no processo, 

de maneira responsável e livre.  

Esperar que as instâncias governamentais se responsabilizem sozinhos 

pela segurança alimentar é, no mínimo, ingênuo, pois ao mesmo tempo em que 

desenvolve ações na direção da Segurança Alimentar e Nutricional, permite amplo 

comércio e propaganda de práticas e produtos considerados não saudáveis por suas 

próprias instâncias. Há o papel do Governo, o papel dos grupos sociais e o papel de 

cada indivíduo que, integrados, refletem, motivam e constroem o caminhar coletivo. 

Dentre as ações governamentais, está a publicação, já citada neste 

trabalho, intitulado Guia Alimentar da População Brasileira, que propõe 10 passos 

para uma alimentação adequada e saudável, baseada na redução do consumo de 

alimentos processados e ultra processados, alertando quanto à necessidade de ser 

crítico às mensagens veiculadas em propagandas comerciais e, por outro lado, não 

tem gerência sobre a permissividade e o crescimento do comércio e propagandas de 

bebidas açucaradas e produtos processados e ultra processados, a um custo menor 

que os alimentos considerados saudáveis. A quem se destina esse guia? Como ele 

tem sido difundido? Produzi-lo é fundamental, mas torna-lo vivo é o desafio que se 

apresenta. 

O investimento governamental em prestação de serviços, construção de 

material bibliográfico e infraestrutura não tem sido suficiente para sensibilizar a 

ponto de transformar os hábitos e reduzir o ritmo ascendente de indivíduos com 

obesidade, hipertensão, diabetes, ainda que haja políticas públicas específicas para 
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cada uma dessas enfermidades. Padrões de comportamento relacionados ao 

aumento do consumo e redução da atividade física, os quais têm sido associados ao 

desenvolvimento dessas enfermidades parece seduzir mais facilmente o público, 

que o apelo dos programas de saúde, em prol de um viver considerado mais salutar. 

Não se trata de culpabilizar ou inocentar o indivíduo pelo seu viver, limitado pela 

condição econômica e social, mas importa trazer a reflexão quanto aos resultados 

que essa cultura tem produzido no ambiente e no ser humano, enquanto parte desse 

ambiente, bem como buscar criar estratégias de enfrentamento individuais e 

coletivas, em âmbito econômico, social e governamental.  

A formação de hábitos alimentares6 e de vida saudáveis não está 

dissociada das condições econômicas e sociais da população e, investimentos em 

melhoria das condições econômicas e sociais sem investimento educacional 

direcionado para a consciência, não tem demonstrado a efetividade que se 

vislumbra como possível na contemporaneidade. A educação que ora sinalizo não 

está afeita à educação instrucional, seja ela educação infantil ou ensino superior, 

mas sim a educação libertadora, para a autonomia, como sugere Freire. Essa 

libertação não se refere apenas às opressões de classe, mas também à opressão do 

padrão insustentável relacionado ao consumo, a que todas as pessoas estão 

sujeitas.  

Capra e Luisi (2014) propõem a alfabetização ecológica e Barreto (2013) 

uma educação para a consciência em todos os níveis do ensino, inclusive na 

educação formal, “voltada para a formação integral do ser humano, a partir da 

integração do seu sentir, pensar e agir, através das diversas construções de 

conhecimento, bem como através do estudo sistemático da consciência” (Barreto, 

2014, p.203). A sensibilização para a integração e a autonomia nas ações diante de 

si mesmo e do ambiente do qual é parte integrante são eixos norteadores dessas 

propostas. 

Capra e Luisi (2014) apresentam diversas ações desenvolvidas por eles 

(no Center for Ecoliteracy – CEL, em Berkeley-Califórnia), direcionadas à educação 

para a sustentabilidade, enquanto uma proposta pedagógica da educação infantil ao 

ensino superior. O envolvimento intelectual e emocional, num projeto concreto, tem 

sido a experiência mais bem sucedida e, para tanto, o envolvimento de professores, 

                                            
6
 Ainda que os hábitos alimentares estejam incluídos nos hábitos de vida, a separação justifica-se em 

função da ênfase que desejo imprimir na alimentação 
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administradores e pais numa rede de relações que possa transformar a escola numa 

comunidade de aprendizagem. 

Torna-se cada vez mais exigente viver sustentavelmente, pois 

sustentabilidade não é apenas um conceito; remete a práticas compatíveis com o 

contínuo do viver. Em relação à alimentação, por exemplo, enquanto pesquisas 

descrevem os riscos do consumo de carne com alto teor de colesterol, expõe-se ao 

público que o colesterol é o vilão, justificando o desenvolvimento de uma infinidade 

de produtos com baixo teor de colesterol e calorias, com diversos sabores e a 

aparência, isentando as pessoas da responsabilidade com o que comem. Será que 

somos vítimas dessas informações, ou desejosos de que outros se responsabilizem 

pelo que consumimos? Talvez ambos.  

Nesse mesmo sentido Harris (1999) trata da questão da influência 

estadunidense para inserção de leite na alimentação brasileira, na década de 60, 

como ajuda humanitária – Alimentos para a Paz, e grande parte dos beneficiários 

apresentaram reações intestinais ao uso do leite em pó e a resposta dos técnicos 

estadunidenses foi responsabilizar os brasileiros por utilizarem água contaminada ou 

excesso de pó para a diluição, pois o leite era considerado excelente para todas as 

pessoas. Posteriormente foi identificada a causa das reações intestinais: deficiência 

de lactase7 em parte da população mundial, não só brasileira. Diante dessa situação 

não houve esclarecimento à população acerca dessa questão, muito pelo contrário, 

se observarmos a área de laticínios nos supermercados ou rótulos dos biscoitos, 

podemos perceber que não houve uma retração dessa indústria. Atualmente, mais 

de sessenta anos depois, para além do modismo que generaliza como necessário 

retirar leite e glúten da alimentação cotidiana, importa avaliar a influência das mídias 

na formação dos hábitos alimentares.  

A indústria alimentícia aproveita a oportunidade para produzir alimentos 

sem glúten ou lactose a um custo mais elevado e atender a esse crescente mercado 

consumidor – a lei da oferta e procura é bastante conhecida. Assim como o leite e o 

trigo, a soja e vários outros alimentos foram inseridos na nossa mesa para atender 

ao excedente de produção nos Estados Unidos, sendo apresentados como 

alimentos de primeira necessidade para o crescimento e desenvolvimento. A 

                                            
7
 Lactase é a enzima que quebra o dissacarídeo lactose (açúcar do leite) em glicose e galactose. A ausência ou 

insuficiência desta enzima impede ou dificulta, respectivamente a sua digestão e absorção. Quando não 
digerida é utilizada por microrganismos provocando a formação excessiva de gases, dores abdominais, diarreia, 
dentre outros sintomas. 
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valorização dos produtos refinados como açúcar e arroz ou frutas consideradas 

nobres como ameixa, pêra, kiwi e pêssego são também exemplos de influencias 

externas na formação de valores alimentares. Essas são questões que demonstram 

a necessidade de buscarmos a soberania, refletindo sobre o valor de comer farinha 

e beiju de mandioca, cuscuz ou broa de milho, jaca ou caju dentre tantos outros 

alimentos regionais, menos processados e mascarados, sem bandeira de defesa do 

que é regional e aversão ao que é exterior. Pode-se comer de tudo, mas importa 

refletir sobre o que estamos alimentando com essas comidas e essas formas de 

comer. Viver com atenção plena, percepção inabalável e vigilância constante como 

sugere Barreto (2016) é exigente, mas apresenta-se como possibilidade. 

As lideranças comunitárias desempenham um importante papel de 

formação política com os demais moradores, alertando e informando sobre as 

questões ambientais e a necessidade da luta em prol da manutenção do território 

pesqueiro e dos direitos dos pescadores. A aproximação com projetos de pesquisa, 

com a concordância das lideranças, tem contribuído para levantar questões e propor 

reflexões sobre seu próprio cotidiano, na medida em que os pesquisadores 

constroem projetos com a comunidade baseados nos seus questionamentos, e 

planejam ações para resolver suas questões. 

As informações sobre manejo adequado da pesca artesanal e ergonomia 

laboral são compartilhadas entre pesquisadores e pescadores, construindo 

conhecimentos sobre maneiras mais sustentáveis, buscando contribuir com a saúde 

do ambiente e das pessoas. Exercícios de alongamento e pausas são discutidas 

como métodos de preservar a estrutura corporal, evitando dores agudas e crônicas, 

bem como a redução de lesões, porém tem sido difícil para as marisqueiras 

executarem as manobras preventivas, pois ocupam alguns minutos do tempo da 

captura. Ainda que reconheçam que o trabalho provoca dor e adoecimento, ao longo 

do tempo, pausas são referidas como gasto do tempo de retirada de mariscos. Essa 

é uma questão que demanda maior investimento em acompanhamento e construção 

de metodologia possível de prevenção de lesões, para que as pessoas possam 

desenvolver seu trabalho durante todo seu período produtivo. A partir da experiência 

junto aos profissionais da pesca foi construído um quadro síntese com riscos, 

atividades a que se relacionam, possíveis agravos à saúde e práticas preventivas 

descritas por Pena e Martins (2014, p.102-6).  
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Andrade e Romeiro (2011) analisam os impactos pós Revolução Industrial 

das ações humanas sobre as questões ambientais, demonstrando que o 

crescimento econômico baseado no bem-estar humano, desconectado das 

condições ambientais terrestres, tem levado ao que denominam crise do regime 

socioeconômico-ecológico. Tal situação demonstra que os princípios econômicos 

baseados na utilização/desgaste desmedido de recursos naturais têm contribuído 

para o acontecimento de desastres ambientais e colapso do ecossistema para 

suportar as atividades humanas. Salientam que a sociedade em geral e os cientistas 

em especial devem repensar o tratamento com o patrimônio natural, vez que “a 

trajetória da sociedade capitalista e da engrenagem econômica por ela ensejada tem 

sido apontada como ecologicamente insustentável” (ANDRADE & ROMEIRO, 2011, 

p.20). 

Sob a ótica da sustentabilidade, é necessário observar tanto a produção 

na pesca artesanal, a atenção e cuidado com o corpo e o ambiente, quanto o 

consumo dos pescadores artesanais. As ações tanto na esfera da produção quanto 

do consumo são geradoras de diversos impactos. A segurança alimentar pressupõe 

sustentabilidade, pois não há acesso a alimentos adequados, em quantidade e 

qualidade suficientes numa produção insustentável. 

 

 

5.2 Comidas (in)sustentáveis 

 

 

Atitudes sustentáveis apresentam correspondência com o presente e, à 

medida que o viver prossegue, novas condutas são requeridas, para nos mantermos 

sustentáveis. Mesmo que tenhamos uma alimentação rica em alimentos in natura, 

isso não é suficiente para a sustentabilidade ambiental. Um exemplo simples da 

maleabilidade desse conceito está relacionado ao descarte de partes comestíveis de 

vegetais (frutas, hortaliças e grãos). Muitas pessoas têm resistência ao consumo de 

cascas, entrecascas e sementes por diversos motivos, dentre os quais, por 

considera-las como comida de animais (suínos, aves, bovinos). De fato, essas 

partes eram destinadas aos animais, quando estes eram criados nas residências ou 

fazendas ou mesmo descartados na terra, sendo reciclado.   
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Atualmente os animais têm a recomendação de consumir apenas ração, 

de acordo à orientação dos veterinários e não há criação de aves, suínos, equinos e 

bovinos nas residências, para dar conta do consumo dessas partes de alimento. 

Dessa forma, o que contribuía para sustentar os animais que viviam nas imediações 

das moradias é descartado, tanto porque não convivemos com animais, quanto 

porque eles são orientados a não consumir alimentos diversos da ração específica. 

Assim, o aproveitamento dos alimentos parcialmente consumidos por humanos 

acabam por aumentar a produção de resíduos nas áreas urbanas. Qual a ação mais 

sustentável atualmente? Acredito que seja consumo das partes comestíveis e a 

compostagem (residencial ou a partir da coleta pública seletiva); estas têm sido 

apresentadas como atitudes mais condizentes com a sustentabilidade, assegurando 

a utilização completa do vegetal e reduzindo a produção excessiva de resíduos. 

Porém essa demonstração unicamente não é suficiente para transformar hábitos 

alimentares. 

O consumo de partes consideradas nobres (polpas) e retirada de partes 

externas (películas e cascas) tem sido aperfeiçoadas de tal maneira, que os grãos 

também passaram a ser mais valorizados quando retiradas as cascas e películas, 

produzindo o arroz branco, farinha de trigo refinada, farinha de aveia, com sabor e 

aparência diferenciada. Esse comportamento inicialmente provocou a carência de 

vitaminas do complexo B e mais recentemente tem sido relacionado a outras 

enfermidades associadas ao mal funcionamento do sistema digestório, em função 

do reduzido consumo de fibras alimentares e outros constituintes das partes 

externas dos vegetais.  

Como resultado, tem sido estimulado o consumo de fibras e não de 

alimentos integrais e in natura (sem processamento ou minimamente processados). 

Ou seja, o que se apresenta como resposta à questão do baixo consumo de fibras 

em função de maus hábitos alimentares é a inserção de novos produtos alimentícios 

acrescidos das fibras que foram retiradas dos grãos, desenvolvimento de produtos 

com microrganismos para manter o intestino em funcionamento, ou mesmo capsulas 

de fibras e microrganismos, incluindo hábitos alimentares no mínimo, questionáveis. 

Além desse incentivo comercial, programas governamentais desenvolvem e 

executam diversas ações para aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes, 

mas parece que esses programas, vinculados ao SUS (Sistema Único de Saúde), 

são direcionados prioritariamente a pessoas de baixa renda.  



130 

Por outro lado, a indústria de alimentos refina os grãos retirando-lhe 

fibras, vitaminas e minerais e divulga e comercializa sinalizando o enriquecimento 

dos seus produtos com fibras, vitaminas e minerais. O conceito de saudável é 

desviado para o comércio do saudável. 

A aceleração dos processos de transformação de recursos naturais em 

produtos/alimentos a serem comercializados, onde se investe para reduzir o tempo 

de colheita de vegetais e abate de animais, como forma de redução do custo da 

produção, para acelerar retorno financeiro, do investimento tem se apresentado 

como um risco para a sustentabilidade. Talvez o problema não seja apenas acelerar 

o que a natureza realiza de maneira mais lenta (crescimento vegetal e animal), mas 

sim o modo destrutivo como temos nos relacionado com os recursos naturais, 

devastando, poluindo e contaminando excessiva e intensamente de forma que não 

está havendo tempo para a recuperação do ambiente. D. Vilma (2015) relata sua 

percepção sobre o prejuízo que essa forma de produção pode representar:  

A gente tá comendo essas coisas assim como frango, a gente chega, compra 
um frango, e a gente chega em casa, quando trata, sai aquela gordura... 
aquela carne de frango que a gente [ pausa]. Porque a gente tempera uma 
galinha de quintal a senhora chega aí na frente a senhora já sente o cheiro, 
né? Aí como o rapaz falou: um frango - pega um pintinho com três meses, já 
dá para comer.  Isso vai fazer bem a gente? Não vai. O boi - se a gente for 
criar aqui no quintal, quanto tempo vai levar para um boi dar para matar para 
comer? Muitos anos. E lá não, lá pouco tempo o garrotinho nasce já tá no 
abatedor para matar (D. VILMA, 2015). 

 

D. Vilma busca demonstrar as características sensoriais de qualidade dos 

animais de granja, precocemente abatidos, na sua análise, os quais têm 

comprometidos o odor e a rigidez dos ossos, bem como apresentam elevada 

quantidade de gordura e reduzido sabor característico. Reproduz informações que 

chegam com os visitantes e que coincide com sua experiência de criar galinhas, 

para demonstrar que a precocidade do abate na granja gera efeitos negativos. As 

questões sensoriais e teor de gordura nos animais criados em confinamento não são 

os únicos aspectos preocupantes; Singer e Mason (2009) descrevem o custo oculto 

do frango barato, tanto para os animais, que desenvolvem diversos problemas de 

saúde, quanto para o ambiente, que recebe quantidade enorme de dejetos e 

resíduos das medicações utilizadas e os seres humanos que estão envolvidos no 

tratamento dos animais, os quais sofrem com questões de baixa remuneração e 

carências de benefícios. 
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A produção de carne é um tema muito frequente nas questões 

ambientais, em função da utilização de água, alimento e produção elevada de 

resíduos que impactam sobre o solo, a água e o ar. O filme A carne é fraca, do 

Instituto Nina Rosa, apresenta o sofrimento dos animais durante o curto período de 

vida e do abate, e alerta sobre o custo ambiental em litros de água e produção de 

dejetos, no intuito de sensibilizar o público para as questões relacionadas à criação 

de animais em confinamento. Descreve o custo ambiental para a produção de carne, 

justificando o porquê de muitos países não disporem de condições para criação de 

animais de corte devido à escassez de água, e como estamos usando e poluindo 

excessivamente esta fonte natural, comprometendo a sustentabilidade (INSTITUTO 

NINA ROSA, 2007). Não está assegurada a soberania, com o modo de produção 

desrespeitoso com o ambiente, pois essa atitude compromete a disponibilidade do 

ambiente físico para as atividades da pesca, agricultura e pecuária. 

Essa realidade é semelhante a outras, baseadas na oferta de produtos 

aparentemente mais baratos, à custa de baixa remuneração e condições insalubres 

de produção. Destaca-se que o bem estar de todos os seres e ambiente envolvidos 

no processo não é a prioridade da produção neste modelo. Ainda assim, o frango 

comercializado a baixos preços tem substituído os pescados na alimentação 

cotidiana, inclusive porque o pescado tem um valor de mercado superior e, portanto, 

sua comercialização oportuniza a aquisição de vários outros produtos. Não se 

deixou de comer o pescado e o marisco, mas ele não é a principal alimentação, 

ainda que seja referida como a preferida. Segundo Regina (2016), “... ele [filho] quer 

comer frutos do mar, é escaldado de peixe, é escaldado de siri, é moqueca, peixe 

frito, tudo que seja do mar é a preferência da gente”. 

Outro alimento que não é consumido cotidianamente mas referido como  

...Aí tem uma coisa que pode passar 100 anos eu vou sempre gostar. Eu 
sou louca por beiju, louca, louca. Aí já achei que tão tentando ate modificar 
né, pó que agora tem beiju de tudo quanto é recheio e o tradicional, coco 
com açúcar. Agora tão botando um monte de recheio, muito queijo, 
entendeu? Mais é opção deles eu não vou. Vai tirando o saudável da coisa 
eu acredito que sim, quer dizer tenho certeza que sim (risos) (REGINA 
2016). 

 

O polvilho azedo, utilizado para fazer o beiju não é mais produzido na ilha, 

então o custo e a praticidade concorrem com o pão, que tem sido o substituto mais 

comum. Acompanhando o modismo relacionado ao não consumo do glúten, tem 
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sido amplamente difundido o consumo de preparações a partir do polvilho ou outras 

fontes alimentares isentas glúten8.    

Ao mesmo tempo em que os entrevistados expressaram o desejo e a 

satisfação em poder adquirir alimentos advindos do mercado para o preparo das 

refeições, apresentam também argumentação que põe em questionamento a 

qualidade dos alimentos industrializados e seu valor para a saúde.  

Anelita (2015), por exemplo, falando sobre alimentos que compra, mesmo 

avaliando como não saudáveis, considera que: “o suco, o bendito do suco [refresco 

em pó] (risos), que não eram para tá tomando, essa salsicha também; tanto que 

nem compro muito, compro bem pouca. Por que a salsicha não sei nem como faz 

aquele negócio” (ANELITA, 2015). O refresco em pó foi referido em mais de um 

momento durante a entrevista, pois é considerado por ela como um produto que não 

é saudável e que o marido e filho gostam muito e consomem sempre que disponível. 

Ressalta também que eles consomem outros sucos e que também gostam. Estão 

envolvidas ao menos três questões: o custo menor do refresco em pó, facilitando a 

sua aquisição, a praticidade do preparo, permitindo que qualquer um deles prepare 

grande quantidade com um sachê e o prazer do consumo deste produto. A 

confluência de baixo custo, praticidade e prazer do consumo tem instituído o 

consumo cada vez mais frequente desses produtos.  

Quanto ao outro produto citado – salsicha, Anelita (2015) descreve o 

receio em adquirir algo que não sabe nem como é elaborado. A salsicha é um 

produto emulsionado, onde não se percebe a estrutura das carnes e outros 

ingredientes utilizados na sua formulação, levando o consumidor a essa indefinição 

quanto à sua composição, ainda que seja um produto amplamente apreciado. 

Salsicha foi o produto pesquisado por mim no mestrado, quando avaliei o teor de um 

conservante utilizado nas mesmas (nitrito de sódio), que impede o desenvolvimento 

de uma bactéria causadora de toxi-infecção alimentar (Clostridium botulinum), mas 

tem efeito cancerígeno reconhecido para os seres humanos. Permite-se o uso em 

                                            
8
 Glúten é composto de proteínas presentes em alguns cereais (trigo, aveia, cevada e centeio) e deve ser 

restringido na alimentação de portadores de doença celíaca ou espru não tropical (doença intestinal auto-
imune com predisposição genética), por desencadear uma inflamação crônica no intestino e outros órgãos. 
Dentre os cereais, o trigo é o  que tem tido maior manipulação genética, com intuito de diferenciar o conteúdo 
de glúten, em função das características desejáveis para as massas e produtos de panificação. O glúten 
também vem sendo estudado como co-responsável no desenvolvimento de obesidade, diabetes dentre outras 
enfermidades, para pessoas que não são portadoras de doença celíaca. Dietas isentas de glúten tem sido 
recomendadas para desintoxicação alimentar. 
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quantidade controlada, considerado seguro, mas nem sempre esses teores 

(0,015g/100g) são respeitados pela indústria (ANDRADE, 2004). 

Brillat-Savarin, amplamente referenciado quanto às questões do prazer à 

mesa, reflete também sobre os desprazeres que podem estar relacionados à mesma 

fonte de prazer:  

 O homem é incontestavelmente, dos seres sensitivos que povoam nosso 
globo, o que experimenta mais sofrimentos...  
Essa sentença do destino foi agravada, em sua execução, por uma série de 
doenças nascidas dos hábitos do estado social; de modo que o prazer mais 
satisfatório que se possa imaginar, seja em intensidade, seja em duração, é 
incapaz de compensar as dores atrozes que acompanham certos distúrbios, 
como a gota, a dor de dentes, os reumatismos agudos, a estrangúria, ou 
aquelas provocadas pelos suplícios praticados por certos povos. 
É o temor prático da dor que faz o homem, sem se aperceber disso, lançar-
se com ímpeto na direção oposta, entregando-se ao pequeno número de 
prazeres que herdou da natureza (BRILLAT-SAVARIN, 1995, p.167). 

 

A fome era a maior preocupação, em amplitude mundial, relacionada à 

alimentação, porém a proporção de desprazeres com o resultado da nossa escolha 

tem crescido vertiginosamente, coexistindo a fome com outras enfermidades 

relacionadas diretamente ao desequilíbrio alimentar, que aceleram a morbidade e 

mortalidade. A reflexão sobre nosso comportamento diante do comer, pode iniciar-se 

a partir de algum sofrimento relacionado à alimentação, seja uma indigestão, uma 

infecção ou enfermidades crônicas como hipertensão, diabetes e obesidade, ou por 

outros caminhos, favorecidos pela consciência ou pelo amor, expressos na 

convivência social. 

A cultura, enquanto mediadora do ensino-aprendizagem contribui para a 

identificação e o sentimento de pertencimento das pessoas. Nesse processo, o 

comer compõe o viver específico de cada família/ comunidade de maneira singular, 

e vai se perpetuando pela repetição e se reformulando ao longo do tempo. Os 

significados das comidas e a forma de comer caracterizam a cultura alimentar. A 

desvalorização dessa cultura acarreta uma perda muito maior que a mudança de 

hábito, representa um distanciamento de uma identidade construída coletivamente. 

Não quero propor um aprisionamento aos modos de comer do passado, os hábitos 

vão se transformando continuamente, porém, o afastamento e desqualificação de 

alguns aspectos do passado, podem deixar espaço para a influencia externa e 

massificante de uma cultura alimentar globalizada com princípios pouco 

sustentáveis. Tenho percebido interesse e espaço para o resgate dessas 

preparações com base em produtos locais com a comunidade de Bananeiras. 
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Propus realizarmos um evento para que preparassem as comidas que eram 

consumidas antes e que não costumam fazer mais e prontamente todas as mulheres 

se interessaram. 

Trabalhar em prol da consciência me remete ao processo de construção 

da autonomia, ou seja, a liberdade das escolhas vem de mãos dadas com as 

consequências advindas destas. Não se trata de apontar culpados nem amedrontar 

as pessoas com os resultados das suas escolhas, mas da compreensão de que toda 

ação corresponde a uma reação e que a prevenção e a previsão são possiblidades e 

não obrigações.  

Muitas dietas se baseiam na restrição alimentar, seja em quantidade ou 

diversidade, porém o sofrimento decorrente da privação de determinados alimentos 

por si só não garante a obtenção resultados esperados relacionados à saúde. O 

indivíduo, consciente da sua situação, pode decidir consumir ou não um alimento, 

considerando os efeitos que o mesmo provoca em si. Por outro lado, a imposição 

externa, decorrente da ordem do profissional de saúde, não torna o indivíduo 

autônomo. O inverso – a busca de satisfação sensorial também não é garantia de 

manutenção da saúde, ou seja, o comer bem exige conhecimento, sentimento e 

prática, um equilíbrio dinâmico diante da necessidade, disponibilidade e prazer. O 

desprazer de alimentar-se não traz garantia de dias melhores, mas importa a 

reflexão sobre o prazer equilibrado, onde não haja privilégio de alguns órgãos 

(especialmente os dos sentidos), em detrimento a outros órgãos internos, por 

exemplo. 

Diante de tantas informações midiáticas sobre alimentação para perda de 

peso rápida, para crianças crescerem sem comer verduras, para praticantes de 

atividade física adquirirem um corpo perfeito, algumas marisqueiras pediram 

orientação nutricional individualizada, no sentido de prevenir e tratar quem estivesse 

interessado. Um fato interessante, num dos dias de atendimento, nos colocou diante 

do impacto que as orientações desencadeiam na comunidade. 

‘Pode colocar azeite na moqueca?’ ‘Azeite de dendê é saudável?’ ‘Pode 

comer farinha, porque o médico mandou parar de comer’. Dentre muitas, essas são 

questões que permearam o trabalho de orientação nutricional com a comunidade. 

Numa das atividades de campo, no período que estávamos realizando orientação 

nutricional individualizada (as estudantes exercitando a prescrição de dieta), 

combinamos para almoçar na ilha. Uma das estudantes nunca havia comido 
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moqueca, pois veio de uma região do interior da Bahia que não tinha esse hábito, e 

estava na expectativa diante das nossas boas referências à culinária local, que 

estávamos acostumadas. A pessoa que sempre faz as preparações não estava 

disponível, pois nesse dia precisou resolver uma situação fora da ilha e uma de suas 

netas, que já havia sido atendida pelas estudantes, se disponibilizou para fazer a 

comida. Pedimos que fizesse moqueca de marisco sem pimenta, e subimos para a 

creche, que era o local utilizado por nós para os atendimentos. Na volta nos 

deparamos com uma moqueca sem dendê e sem sal! Ela cozinhou para as futuras 

nutricionistas, como tem feito para sua família, por ser mais saudável, segundo sua 

compreensão das orientações da equipe de nutrição e informações veiculadas pela 

televisão. O resultado é melhor percebido a partir da imagem a seguir:  

Figura 11 – A moqueca sem dendê 

Foto: Arquivo pessoal, 2014. 

 

A comida sem sal e a moqueca sem dendê representou muito para nós. 

Uma oportunidade para várias lições, quanto à formação do nutricionista para 

recomendar uma alimentação ‘correta’, ‘sem excessos’, sem dimensão do impacto 

disso na vida das pessoas; um conhecimento que só a experiência oportuniza. Ainda 

que houvesse discussão sobre o limiar entre o respeito aos hábitos alimentares e a 

necessidade de adaptações de acordo às doenças associadas, encontrar o 

equilíbrio entre a saúde e o prazer de comer é exigente. 
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Esse foi um banquete de aprendizado quanto à representação da 

orientação saudável que retira sal, açúcar e gordura, e da nossa responsabilidade 

para com a vida dos que acolhem as dietas recomendadas por nutricionistas. Por 

outro lado foi também um dos exemplos de que há um esforço para implementar 

uma alimentação compreendida pela marisqueira como mais saudável. Essa 

questão nos indica também para o estudo da consciência alimentar, no sentido de 

construir um equilíbrio entre o que é necessário e possível de ser incorporado aos 

hábitos, e o que é construído como saudável a partir do que é divulgado na mídia e 

por profissionais da saúde e estudantes de nutrição. 

Noutro dia de atividade na ilha, cheguei à casa de uma marisqueira e a 

encontrei cozinhando feijão com verduras (quiabo, couve, dentre outras). Foi logo 

me descrevendo, que agora é assim que ela tem feito; coloca verduras no feijão 

durante a semana. O consumo de verduras e frutas adquiridas fora da ilha é 

dificultado tanto pelo custo que representa no orçamento doméstico, quanto pelo 

deslocamento em função do volume e peso. A reposição ao longo do mês não 

consegue manter a frequência orientada pela nutrição, baseadas do Guia alimentar, 

de no mínimo três variedades de frutas e verduras diárias. O consumo de vegetais 

frescos é mais comum com as frutas da época disponíveis na ilha e verduras e frutas 

que se conservam por mais tempo sob refrigeração. De toda maneira, é difícil 

adquirir frutas e verduras que se mantenham próprias para consumo por 15-30 dias. 

É necessário construir novas possibilidades, possíveis e sustentáveis. 

 

 

5.3 Perspectivas sustentáveis e consciência alimentar 

 

A partir do conhecimento de si mesmo, suas possibilidades e 

disponibilidades podem ser construídos projetos de ações, pois é necessário que as 

pessoas se comprometam com suas próprias mudanças para que seu viver seja 

sustentável. Não há projetos advindos da Universidade nem de programas 

governamentais que garantam isoladamente a segurança, soberania ou consciência 

alimentar. 

A leitura e relação com o mundo têm como fonte e reflexo o próprio 

indivíduo, portanto, para refletirmos acerca da consciência de si é necessário trazer 

a discussão do autoconhecimento. O autoconhecimento não é custeado pela 
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autoajuda, mas a oportunidade de reflexionarmos sobre nós mesmos, com foco em 

nossa origem, percurso e trajetória. Galeffi, em sua obra Recriação do Educar (2009, 

p.11), contrapondo a autoajuda e autoconhecimento, fala sobre o autoamar: 

Se a autoajuda consola, o autoconhecimento questiona o consolo em sua 
derivação compensatória. A autoajuda promete cura pela autoimagem 
redesenhada em seus costumes. O autoconhecimento não promete nada, 
apenas observa os efeitos materiais e simbólicos da própria mente. 
Perceber-se observador implicado, então, é o início do autoconhecimento. 
Mas, o que é o que observa na observação? Quem é o observador que 
observa e como observa?  
 
O autoconhecimento, entretanto, não é avesso ao prazer ou à estase dos 
sentidos, justamente porque o que o move partilha o amar do verbo. 
Autoconhecimento é, em primeiro lugar, autoamar – amar que se 
autoproduz incessantemente. O amar, diga-se bem, não ajuda. O amar 
constitui o que é e o que vem a ser. Quem ajuda é o interesse pelo amar. 
Autoconhecer-se não é autoajudar-se e sim autoproduzir-se ciente do que 
é, do que não é e do que está sendo e pode vir a ser. 

 

Assim, atentos ao que se mostra de nós nas ações cotidianas, seja na 

relação com o alimento (que é individual, ainda que estejamos nos alimentando 

coletivamente), com pessoas, animais ou objetos. A todo instante nos expressamos; 

e ao estarmos atentos, sem pré-julgamento, assumimos o nosso autoproduzir ciente 

dos limites e possibilidades individuais. Só aproximando dos nossos limites é que 

podemos transpô-los ou respeitá-los, para que possamos vir a ser cada vez mais 

conscientes. 

Ainda dialogando com Galeffi, (2009, p.12), em busca do 

autoconhecimento partimos do conhecido e adentrarmos no desconhecido, uma vez 

que “Autoconhecimento é esvaziar-se do saber habitual: tornar-se insipiente e doar-

se ao acontecimento ao redor de sua coluna ereta e de sua fibra intensa e de sua 

coragem livre.” Estar livre para aceitar o que se apresenta como real de si, e flexível 

à transformação para vir a ser.   É desse lugar que reflexionamos o alimentar-se. 

Barreto (2013, p. 27) sugere que: 

... somos convidados pela nossa própria consciência e pelo próprio universo 
para restabelecermos a ordem, em busca de uma boa qualidade de vida. A 
consciência, por sua vez, parece inspirar outra maneira de ver as coisas em 
ciência, filosofia, arte e religião. 
 
De acordo com a concepção dos psicólogos transpessoais, o caminho da 
preservação da vida, é, sobretudo, uma questão de consciência. E, como 
consciência é um fenômeno que se processa no interior do ser humano, é 
justamente em seu interior que devemos trabalhar. A educação, por sua 
vez, tem um papel bem concreto a desempenhar: desenvolver o 
discernimento humano em uma constante harmonização do espiritual, do 
mental e do físico. 
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Dessa forma projetos e ações pensados coletivamente implicam em 

comprometimento dos moradores da ilha em buscarem autoconhecimento para 

repensarem as suas práticas, tornando-as cada vez mais sustentáveis. Dentre as 

diversas propostas de ação, tem-se a compostagem como uma técnica para 

redução da produção de resíduos sólidos. A grande maioria das casas possui 

terreno ao redor, que poderiam ser aproveitados nesse sentido, porém é necessário 

avaliação técnica e investimento educacional para sensibilização e capacitação 

nesse sentido. 

Lideranças comunitárias, mais próximas da discussão política e 

ambiental, expressam o discurso direcionado à proteção ao meio ambiente. Em 

2015 construímos um artigo apresentado no Simpósio Internacional sobre 

Consciência, onde ele (Seu Djalma) expunha suas preocupações e ações 

relacionadas à questão ambiental na ilha, em especial na comunidade de 

Bananeiras. À época, fez questão de me levar nos locais de mangue invadidos para 

construção residencial e com resíduos acumulados. Relatou o que já realizou, 

juntamente com as crianças para limpar o mangue e lembrou suas mudanças de 

atitude ao longo do tempo, reduzindo os impactos ambientais que já provocou. 

Influenciado pelo discurso acadêmico e político, relata o desejo de deixar o ambiente 

limpo para as futuras gerações e reconhece que isso não vem acontecendo. 

Deposita na Universidade uma esperança de parceria nesse sentido (ANDRADE, 

LOPES e LÓPEZ, 2015). 

Nessa comunidade, a partir da demanda da creche comunitária, 

idealizamos a construção de uma horta. Levamos um técnico em agropecuária para 

analisar a área disponível para tal realização, porém a falta de recursos financeiros 

inviabilizou o início as atividades, uma vez que era indispensável à colocação de 

cerca, correção do solo, aquisição de insumos e materiais que não estavam 

previstos no projeto de pesquisa aprovado à época, além da capacitação. Apenas 

uma bomba d’água estava prevista para evitar a interrupção de abastecimento de 

água na creche e que serviria para auxiliar no fornecimento de água para este 

projeto, em momento oportuno. 

Um dos produtos previstos dos projetos foi a (Unidade de Beneficiamento 

e Processamento de Alimentos (UBPAL), iniciada com recurso da comunidade, que 

construiu o espaço que abriga equipamentos (alguns conseguidos a partir dos 

nossos projetos), porém ainda sem funcionamento por falta de infraestrutura, capital 
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e outras questões relacionadas ao associativismo e legalização. Há expectativa da 

comunidade de Bananeiras e entorno que esse espaço possa representar um meio 

de subsistência para muitos pescadores artesanais.  

Assim, a sustentabilidade implica em autoconhecimento e ação 

consciente, reflexivamente à educação familiar, resistindo ao padrão de consumo 

instituído, construindo novos valores sustentáveis.  
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III – CONCLUSÕES 

 

Sintetizar os resultados, conceitos e reflexões desenvolvidos ao longo dos 

últimos anos junto à comunidade de Bananeiras, Ilha de Maré, é tarefa das mais 

exigentes, de forma a não simplificar questões mais profundas, nem tampouco 

deixar de fora conexões e possibilidades de reflexões, continuidades e 

descontinuidades. Segue o esforço na direção da conclusão de um trabalho, para 

dar início a outro, relacionado ao despertamento e desenvolvimento da consciência 

alimentar.  

O meu olhar sobre os acontecimentos históricos focaliza, reflete e 

descreve os processos relacionados à alimentação, considerando essa ação 

humana localizada histórica, cultural e economicamente, fundamental para a 

promoção e manutenção da vida (humana e ambiental integradas). 

Um dos grandes desafios da humanidade é garantir o acesso contínuo e 

permanente aos alimentos, a todos os habitantes do planeta, sem que outras 

necessidades sejam comprometidas – a tão desejada Segurança Alimentar.  Em 

busca da segurança, polarizou-se a discussão quanto às estratégias relacionadas à 

produção e distribuição dos alimentos. Em nome do necessário aumento quantitativo 

de alimentos, avançaram os investimentos em insumos e mecanização agrícola para 

produção em larga escala, com questionamentos ambientais relacionados às 

consequências para o ambiente e as comunidades produtoras. Todas essas 

situações se configuraram como realidade – o aumento significativo da produção, a 

contaminação e comprometimento do ambiente, espécies produtivas e pequenos 

produtores. Além disso, a desigual distribuição demonstra que não é apenas uma 

questão quantitativa de produção, vez que já produzimos no planeta quantidade 

suficiente para alimentar toda a população mundial. Apenas redistribuir também não 

parece ser a decisão mais acertada; é necessário respeito à cultura e autonomia 

quanto à produção e consumo – a conquista de um direito e não uma benfeitoria. 

A questão da Segurança Alimentar passou a ser prioridade no Brasil, nos 

Governos do Partido dos Trabalhadores, oportunizando ao país a sua saída do 

mapa mundial da fome. Mas buscar apenas segurança foi pouco para o Brasil e o 

mundo; a sociedade civil organizada, vinculada aos trabalhadores rurais, passaram 

a demonstrar a necessidade da Soberania Alimentar, para a busca da garantia ao 
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direito de plantar, colher e viver a cultura alimentar local. Porém estamos imersos em 

padrões e, inconscientemente alimentamos, a partir do consumo, as empresas 

multinacionais, que afirmamos serem grandes responsáveis pelo comprometimento 

à soberania. 

A questão da Soberania Alimentar é fundamental para assegurar o direito 

à vida integrando produção de alimentos, produtores rurais e ambiente. Para tanto, é 

necessária a consciência alimentar, pois o indivíduo tem condições de auto observar 

e repensar seus comportamentos e/ou criar novas culturas, refletindo no coletivo 

próximo – nos movimentos sociais e na pressão às esferas governamentais como 

um movimento de reverberação do micro para o macrocosmo. Pensar de forma 

integrada a consciência, soberania e segurança alimentares é um exercício de 

integrar o indivíduo na esfera social e governamental, pois ao mesmo tempo que ele 

tensiona o sistema, é também tensionado por ele. Essas reflexões se apresentaram 

para mim na relação com as pescadoras e pescadores artesanais da Ilha de Maré, 

especialmente a comunidade de Bananeiras, como uma possibilidade de 

investigação e construção sobre consciência alimentar. 

A Ilha de Maré apresenta características singulares, decorrentes tanto da 

sua condição geográfica, quanto contexto histórico e político-social. A condição 

geográfica não é por si só determinística, mas contribui para a formação identitária 

em função do distanciamento/isolamento do continente. Sua ocupação ocorre 

prioritariamente nas bordas da ilha, sendo a região ao sul mais turística, onde a 

praia permite maior acesso a banhos e, portanto, onde se encontram restaurantes e 

raras pousadas. Na ilha de Maré vi as pessoas acordarem para cuidar apenas das 

suas vidas; pescar, mariscar e tratar para comer; e essa era a tarefa do dia, sem 

patrão, sem transporte, sem horário do relógio.  

O horário interno, na relação com o sol, o vento, a maré, ainda que 

acompanhados pelo relógio, flui junto com a vida. A metodologia é participativa, uma 

vez que me integro ao movimento local momentaneamente, por vezes dormindo ou 

indo dias seguidos, sendo amparada e aceita pelo grupo para mariscar, auxiliada 

para realizar o trajeto ao redor da ilha a pé ou de barco. O tempo da ilha é diferente 

do tempo na cidade – há o sentimento de pertencimento à ilha como um local que 

não faz parte de Salvador, seja pela distância geográfica descontinuada pelo mar, 

seja em função dos precários acessos à saúde, saneamento e demais serviços 

públicos, ou ainda pela tranquilidade diversa do espaço urbano central. 
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Cada comunidade da ilha reflete as experiências das pessoas que lá 

viveram e vivem, a partir das condições ambientais, proximidades e distanciamentos 

do continente. Algumas comunidades se voltaram para o artesanato (cestaria 

produzida com cana brava), o turismo, a pesca em profundidade ou a produção de 

doces, sendo generalizada a produção de mariscos, especialmente o sarnambi 

(chumbinho). Diversos fatores têm sido responsabilizados pela redução quantitativa 

da produção de mariscos e outras espécies frutíferas e alimentares, dentre eles o 

manejo inadequado, com extrativismo excessivo; a contaminação ambiental, 

decorrente de indústrias químicas e petroquímicas, que lançam substâncias tóxicas 

no ar e o Porto de Aratu, que despeja contaminantes nas águas, além da poluição 

produzida por habitantes e turistas. Todas essas situações demonstram a relação 

predatória do ser humano com o ambiente e, ações coletivas e integradas – 

individuais, sociais e governamentais, podem resultar em medidas sustentáveis, que 

possam garantir a fertilidade e sobrevivência das espécies encontradas na ilha. 

 A pesquisa na Ilha de Maré foi entrecortada pelo Doutorado, 

redirecionando meu caminho de pesquisa para, juntamente com a comunidade, 

pensar estratégias de enfrentamento na direção da segurança e soberania com 

consciência alimentar. Não há ações planejadas enquanto contrapartida, decorrente 

da autorização para realização da pesquisa, pois o projeto não se finda com o 

doutorado; outrossim, as atividades são realizadas em parceria e de acordo ao 

diálogo e possibilidades. Dessa forma, o doutorado abre portas para novas 

perspectivas de trabalhos relacionados à pesquisa e extensão. 

Partimos do conceito de consciência enquanto faculdade humana à 

disposição, condizente com a estrutura física, e experiências que oportunize 

reflexões do ser consigo e com o mundo, próprias do viver no mundo. 

Especificamente quanto à consciência alimentar, consideramos a condição humana 

de perceber seus hábitos, alinhando seus desejos e necessidades alimentares em 

prol do equilíbrio dinâmico de si, enquanto parte integrante do ambiente. 

No diálogo com a comunidade, suas narrativas sobre a memória alimentar 

indicam como referência de sustento os produtos locais: peixes e mariscos, banana 

verde, aipim e mandioca, além das frutas da época como jaca, caju, cajá, goiaba, 

limão. Os peixes e mariscos, considerando o valor comercial, representam a comida 

da ilha; sempre estiveram à disposição e podem ser consumidos ou trocados por 

outras mercadorias – é a garantia da sobrevivência. A forma de acesso ao alimento 
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fora da relação comercial (produção consumida e não contabilizada por órgãos 

governamentais) pode causar distorção na análise quantitativa do percentual de 

insegurança alimentar da comunidade, pois a renda, neste caso, não é a única 

garantia do sustento local. 

Ao mesmo tempo em que havia alimentos produzidos na ilha para manter 

a sobrevivência, a sensação de ter que comer por falta de opção marca as 

lembranças de monotonia alimentar. Preparações à base de banana verde e aipim 

ficaram associadas ao tempo de maior dificuldade econômica. Além dessa 

associação, outros fatores concorrem para essas preparações não serem mais 

comuns na ilha, dentre elas a baixa produção de bananas e o trabalho para elaborar 

pamonha e paçoca de banana verde. Essas mudanças parecem fragilizar a cultura 

alimentar, acelerando a substituição de alimentos locais por industrializados, com 

altos teores de açúcar, sal e gordura, denotando baixa qualidade nutricional, 

distanciando-se da promoção à saúde e da soberania alimentar. 

Considerando o valor comercial, os mariscos são preferencialmente 

comercializados, possibilitando a aquisição de maior diversidade alimentar. O 

extrativismo e a contaminação ambiental têm sido associados à redução quantitativa 

e qualitativa dos mariscos produzidos, bem como à baixa produção de camarão e 

determinadas espécies de peixe. Tem sido observado o aumento do consumo de 

frango e outros produtos de origem animal adquiridos em mercados, em detrimento 

dos produzidos/capturados na ilha. 

Os alimentos industrializados considerados mais artificiais (refresco em 

pó, refrigerante e salsicha) são consumidos entre os familiares dos entrevistados, 

ainda que configurem nas narrativas dentre os alimentos considerados pouco 

saudáveis. Em decorrência da praticidade, preferência e baixo custo são incluídos 

na alimentação cotidiana. É necessário maior discussão acerca do conceito de 

saudável, pois há conflito entre informações da mídia e representações dos 

alimentos prazerosos e saudáveis. Como pode um mesmo alimento ser bom de 

comer e não ser bom para ser comido? Eis um dilema para o onívoro. Essa é uma 

questão que carece de discussão, pois informações da mídia e nos rótulos dos 

alimentos por vezes confundem mais que esclarecem a relação entre a saúde e o 

produto comercializado. 

A alimentação do onívoro é possivelmente tão diversa quanto difícil. Há 

muitas informações contraditórias entre si e com as experiências familiares, tornando 
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mais exigente definir o que é melhor para comer. Além da variedade com diversos 

apelos ditos saudáveis, há conflitos entre o saudável, prazeroso e prático, aliado a 

custo acessível. Os entrevistados, ao tempo em que valorizam os pescados e 

consideram a alimentação do passado mais saudável, optam por consumir 

cotidianamente alimentos diversos daqueles, integrando-se numa alimentação mais 

comum dos centros urbanos.  

Entrar na questão da sustentabilidade demanda repensar as ações de 

forma a integrar o ser humano e o ambiente, de maneira que o equilíbrio seja 

mantido, ou restabelecido, pois muitos ambientes já se encontram degradados, 

assim como muitos indivíduos já apresentam enfermidades decorrentes dos seus 

hábitos. Essa condição facilita a compreensão de que o ambiente tem sido 

explorado e precisa de ações de fiscalização e repressão governamental, mas 

também há ações individuais e coletivas que não devem ser desprezadas para o 

equilíbrio dinâmico. A própria comunidade reconhece atitudes que podem 

comprometer o equilíbrio ambiental, mas nem sempre associam suas atitudes como 

possíveis fomentadoras desse desequilíbrio, conservadas suas devidas proporções.  

O compartilhamento de conhecimentos, sentimentos e práticas é uma 

maneira de levantar questões sobre a sustentabilidade e contribuir para o 

despertamento da consciência alimentar. Esse é um percurso direcionado aos 

ambientes de educação e canais de comunicação, tornando acessíveis informações 

sobre possíveis impactos das ações humanas sobre o planeta e sua própria vida. O 

modo de vida individual reverbera, especialmente entre os mais próximos, 

motivando a partir do exemplo, para um viver mais sustentável.  

Diversas ações e projetos vêm sendo gestados junto à comunidade, tais 

como alimentação saudável na creche, a horta comunitária, compostagem, 

funcionamento da Unidade de Beneficiamento e Processamento de Alimentos, 

recuperação de receitas locais, os quais podem contribuir para a segurança, 

soberania e consciência alimentar. 

A consciência alimentar como caminho para a sustentabilidade nos leva à 

reflexão quanto às nossas ações autônomas e responsáveis quanto à alimentação 

enquanto parte de um viver equilibrado. Não somos apenas o que comemos, mas 

também o somos e, portanto, integrar o que sentimos, pensamos e agimos de forma 

que essa ação se sustente, ou seja, possa ser sustentável, contribui para 

integrarmos nossa natureza interna ao ambiente em que vivemos e somos parte. A 
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liberdade de escolha está atrelada à responsabilidade que os resultados dessa 

escolha oportunizam, ou seja, só é possível colher o que se planta. Dessa forma, 

despertar e desenvolver a consciência pode contribuir para diminuir o conflito e 

favorecer um caminhar mais salutar. 

Repensar a educação alimentar e nutricional a partir do 

autoconhecimento, despertando e desenvolvendo a consciência alimentar em prol 

da sustentabilidade e segurança alimentar se apresenta como uma possibilidade de 

enfrentamento ao padrão de consumo instituído, oportunizando a construção de 

novos valores economicamente viáveis, ambientalmente sustentáveis e 

culturalmente respeitosos.  
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