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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Durante os anos de estudo em Nutrição torna-se possível fundamentar uma 

posição diferenciada sobre o tema alimentação e constatar que é ampla a diversidade de 

comportamentos alimentares, que foram estabelecidos a partir da relação do homem com 

os alimentos. 

Devido aos processos históricos de ocupação e formação da nação brasileira é 

possível encontrar os mais diversos grupos convivendo num mesmo país e, com isso, se 

observa uma ampla diversidade de costumes e tradições. Esta diversidade está presente, 

sobretudo na alimentação, que está entre as necessidades humanas essenciais para a 

sobrevivência e é um dos critérios para a definição identitária do homem. Deste modo, a 

alimentação está diretamente ligada à cultura de um grupo.  

A alimentação também depende essencialmente da capacidade de acesso aos 

alimentos, sendo considerada um direito humano básico à vida e a cidadania e devendo, 

portanto ser garantida a todos. Deste modo é papel do governo, em parceria com a 

sociedade civil, fornecer os meios necessários para assegurar a Segurança Alimentar1, 

bem como alertar quanto às práticas de bons hábitos de vida que promovam a saúde e a 

nutrição. 

Mas se hoje a FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e a 

Alimentação) estima que um total de 800 milhões de pessoas passa fome continuamente 

no mundo, conclui-se que este acesso não está sendo garantido. Neste sentido percebe-

se que as escolhas por determinados alimentos, em detrimento de outros, perpassam 

pelo contexto da diversidade cultural paralelamente à desigualdade social.  

Deste modo é possível constatar que o tema alimentação pode ser amplamente 

explorado, com abordagem nos mais diversos enfoques, como o econômico, político, 

tecnológico, nutricional e antropológico. O enfoque da antropologia se faz a partir do 

entendimento de que a alimentação não reflete apenas a busca por nutrientes para a 

                                                
1 Significa garantir, a todos, condições de acesso a alimentos básicos de qualidade, em quantidade suficiente, de modo 
permanente e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, com base em práticas alimentares saudáveis. 
Contribuindo assim para uma existência digna, em um contexto de desenvolvimento integral da pessoa humana (I 
CNSA, 1994) 
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manutenção da vida, mas também os diferentes modos de se viver, de se relacionar e de 

pensar o mundo. 

A partir da definição de dois elementos gregos - anthropos e logos - a Antropologia 

é definida como o estudo do homem. Por conseqüência, a Antropologia da Alimentação 

remete a estudos voltados para caracterizar a ampla gama de comportamentos centrados 

na comida, uma vez que os hábitos alimentares são repletos de significados. Esses 

comportamentos acabam por refletir a diversidade cultural dos povos, pois comer, além 

de ser uma atividade humana central pela freqüência, constante e necessária, é também 

um campo onde se permite alguma escolha. São justamente estas escolhas alimentares 

que determinam a maneira do comer: o quê, onde, como e com que freqüência, além dos 

sentimentos em relação à comida (MINTZ, 2001; POULAIN e PROENCA, 2003). 

Na procura por respostas a estas questões, se faz necessária a utilização de 

métodos e instrumentos que extrapolem aqueles tradicionalmente utilizados na área da 

Nutrição, porque estes geralmente não contemplam aspectos amplos relacionados à 

alimentação. Assim, para uma descrição densa dos hábitos alimentares de povos e 

comunidades, a Antropologia utiliza um método próprio: a etnografia, compreendida a 

partir dos elementos graphos e etnos (descrição dos povos). 

 Pode-se afirmar que cerca de 25% do Território Nacional Brasileiro é ocupado por 

povos e comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas, seringueiros e 

quebradeiras de coco babaçu, representando quase cinco milhões de pessoas. A questão 

primordial enfrentada por estes grupos é o acesso ao território, que faz parte da 

cosmologia do grupo, referendando um modo de vida e uma “Visão de Homem e de 

Mundo”, além de assegurar a sobrevivência, uma vez que constituem a base para a 

produção e a reprodução dos saberes tradicionais (CNPCT, 2006).  

Desta maneira as comunidades remanescentes de quilombo constituem parte das 

comunidades brasileiras tradicionais que enfrentam grandes dificuldades para se 

manterem em suas terras. Atualmente já se sabe da existência de inúmeras destas 

comunidades no território brasileiro, embora apenas a minoria possua o título definitivo de 

propriedade, direito assegurado desde 1988. 

No estado do Paraná pode-se afirmar que é recente o levantamento destas 

comunidades, a exemplo da comunidade João Surá, que é uma das 32 comunidades 
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paranaenses certificadas como remanescente de quilombo, mas que ainda não apresenta 

suas terras tituladas.  

Assim, para que o perfil alimentar desta comunidade seja traçado e analisado, 

torna-se necessário conhecer o seu contexto social, uma vez que apesar de inserida num 

mesmo contexto nacional, ou até mesmo regional, dispõe de maneiras bem diferentes no 

que tange ao entendimento do que é nutrição. 

Neste trabalho, devido ao anseio de ampliar a compreensão dos significados que 

norteiam a alimentação de um povo paranaense ainda pouco conhecido, busca-se 

levantar o perfil alimentar da comunidade João Surá através da realização de um estudo 

etnográfico.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

2.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DOS QUILOMBOS 
 

Para compreendermos o universo da pesquisa e dos sujeitos estudados, será 

preciso entender como se deu o processo de formação de Quilombos, que ocorreu a 

partir do fim do século XVI no Brasil escravagista. 

Ao se falar em quilombo, que na língua Banto significa “povoação”, logo vem em 

mente o Quilombo dos Palmares, que realmente foi o mais conhecido do Brasil e é hoje o 

símbolo da luta do Movimento Negro. Sabe-se que este foi um núcleo de resistência 

formado por volta de 1600 na Serra da Barriga, em Alagoas; ao longo dos anos se 

fortificou, chegando a reunir quase 30 mil pessoas, que em aproximadamente 100 anos 

sofreram constantes ataques de holandeses e portugueses. 

Conta a história que Ganga Zumba foi o penúltimo rei deste quilombo, considerado 

o maior de que se tem notícia no país. Ele foi morto pelo sobrinho, Zumbi, que não 

aceitou o acordo feito pelo tio com os portugueses, em que prometia que os quilombolas 

não mais raptariam os negros ainda escravizados pelos fazendeiros. Zumbi liderou uma 

resistência heróica que findou com a destruição do quilombo e a sua própria morte, 

ocorrida em 20 de novembro de 1695. Devido ao significado desta luta, a data foi 

escolhida para marcar o “Dia Nacional da Consciência Negra” (NETO, 2006). 

 Em 1740, reportando-se ao rei de Portugal, o Conselho Ultramarino valeu-se da 

seguinte definição de quilombo: "toda habitação de negros fugidos, que passem de cinco, 

em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados e nem se achem pilões 

nele". Esta caracterização descritiva influenciou uma geração de estudiosos da temática 

quilombola até meados dos anos 70, a exemplo de Artur Ramos (1953) e Edson Carneiro 

(1957), que atribuíram aos quilombos um tempo histórico passado: a existência no 

período em que vigorou a escravidão no Brasil. Estes analisaram exclusivamente como a 

expressão da negação do sistema escravista, denominando quilombos como espaços de 

resistência e de isolamento da população negra, não abarcando, porém, a diversidade 

das relações entre escravos e sociedade escravocrata e nem as diferentes formas pelas 
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quais os grupos negros apropriaram-se da terra (SCHMITT, TURATTI, CARVALHO; 

2002). 

Deste modo, apesar de haver uma definição genérica que diz se tratar de um grupo 

de negros fugidos e isolados em territórios distantes, hoje um conceito mais amplo já é 

atribuído pelos historiadores. Estes descrevem que os grupos considerados atualmente 

como remanescentes de comunidades de quilombos se constituíram a partir de uma 

grande diversidade de processos, como dissolução de fazendas por enfraquecimento da 

atividade econômica, heranças, doações, recebimento de terras como pagamento de 

serviços prestados ao Estado, prestação de serviços em períodos de guerras, compra de 

terras (tanto durante a vigência do sistema escravocrata quanto após a sua extinção) ou a 

simples permanência nas terras que ocupavam e cultivavam no interior das grandes 

propriedades.  Estes historiadores acreditam que apenas a minoria é resultado de 

agrupamentos criados após a abolição da escravatura no Brasil (ÉPOCA, 2006; 

SCHMITT, TURATTI, CARVALHO; 2002). 

A crítica ao conceito reducionista de quilombo estabelecido pelo Conselho 

Ultramarino, para ALMEIDA (1999), fica evidente na citação: "se pode reinterpretar 

criticamente o conceito e asseverar que a situação de quilombo existe onde há 

autonomia, existe onde há uma produção autônoma que não passa pelo grande 

proprietário ou pelo senhor de escravos como mediador efetivo, embora simbolicamente 

tal mediação possa ser estrategicamente mantida numa reapropriação do mito do ‘bom 

senhor’, tal como se detecta hoje em algumas situações de aforamento". 

Esta visão reduzida que se tinha das comunidades rurais negras refletia a 

"invisibilidade" produzida pela história oficial, cuja ideologia ignora propositadamente os 

efeitos da escravidão na sociedade brasileira, assim como os efeitos da inexistência de 

uma política governamental que regularizasse as posses de terras, extremamente 

comuns à época, de grupos e/ou famílias negras após a abolição (GOMES, 1996). 

Assim o termo remanescente de quilombo ou quilombolas, como se divulga 

popularmente, indica "a situação presente dos segmentos negros em diferentes regiões e 

contextos e é utilizado para designar um legado, uma herança cultural e material que lhe 

confere uma referência presencial no sentimento de ser e pertencer a um lugar 

específico". Isso expressa a identidade étnica e a territorialidade, num espaço de não 
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submissão e dependência dos grupos negros em relação à sociedade inclusiva dos 

brancos (GUSMÃO, 1995; SCHMITT, TURATTI, CARVALHO; 2002). 

 

2.2 QUILOMBOLAS NA ATUALIDADE 

 

  A partir do entendimento do processo de estruturação das comunidades 

remanescentes de quilombos ao longo dos anos, busca-se compreender a realidade 

vivida por centenas destas, espalhadas pelo território brasileiro, em busca de uma 

identidade quilombola construída a partir da necessidade de lutar pela terra, pelo direito 

de propriedade consagrada pela Constituição Federal desde 1988.  

Atualmente há no país cerca de 2.000 áreas remanescentes de quilombos, sendo 

que destas, 659 têm registro e apenas 67 possuem título de propriedade. A população de 

quilombolas, segundo estimativas do Governo Federal, está em torno de 2 milhões, 

ocupando cerca de 30 milhões de hectares nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Pará, Maranhão, Pernambuco, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Sergipe, Goiás 

e Amapá (ÉPOCA, 2006).  

A luta dessas populações negras pelo direito de continuar ocupando e transmitindo 

às gerações vindouras o território conformado por diversas gerações de seus 

antepassados encontra barreiras desfavoráveis, pois sofrem o preconceito historicamente 

traçado no que diz respeito às relações de poder. Em tal situação de desigualdade, 

passam a valorar positivamente seus traços culturais e suas relações coletivas como 

forma de ajustar-se às pressões sofridas, construindo sua relação com a terra, tornando-a 

um território impregnado de significações relacionadas à resistência cultural, salientando 

que não é qualquer terra, mas a terra na qual mantiveram alguma autonomia cultural, 

social e, conseqüentemente, a auto-estima (SCHMITT, TURATTI, CARVALHO; 2002). 

A existência de uma identidade social e étnica compartilhada por este grupo, bem 

como a antiguidade da ocupação de suas terras e, ainda, suas práticas de resistência na 

manutenção e reprodução de seus modos de vida, são conceitos demonstrados que 

devem ser utilizados para que esses povos demonstrem os motivos pelos quais 

reivindicam a titulação de suas terras (SCHMITT, TURATTI, CARVALHO; 2002). 

Nos Bairros rurais negros do Vale do Ribeira há necessidade de luta contra 

fazendeiros e grileiros e contra a construção de barragens ao longo do rio Ribeira de 
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Iguape, que inundariam diversas comunidades, deixando algumas totalmente submersas. 

Fatos como estes têm ocorrido em inúmeras comunidades que nas duas últimas décadas 

apóiam-se no artigo 68 para a construção da identidade de negros e quilombolas 

(Fundação Pró Índio de SP, SCHMITT, TURATTI, CARVALHO; 2002). 

 

2.3 LEGISLAÇÃO 

 

A Constituição de 1988 é marco histórico do processo de redemocratização política 

do Brasil, por operar com o reconhecimento de formas diferenciadas de organização 

social e cultural de distintos segmentos da sociedade brasileira. Na Carta Magna o Estado 

reconhece a forma como a sociedade brasileira é composta e como ocorreu sua 

formação, reconhecendo direitos diferenciados (por exemplo aos povos indígenas e 

comunidades quilombolas) (CNPCT, 2006). 

Na Constituição Federal encontramos os artigos 68, 215 e 216 que evidenciam os 

deveres do Estado para com as comunidades quilombolas. O artigo 68 faz menção à 

titulação de terras e temos que “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que 

estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado 

emitir-lhes títulos respectivos”. O artigo 215 está baseado na necessidade de se preservar 

a cultura, e estabelece que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 

culturais e acesso às fontes da cultura nacional, bem como protegerá as manifestações 

das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, além da fixação de datas 

comemorativas de alta significação para os diferentes grupos étnicos nacionais. Já o 

artigo 216 estabelece que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. 

Incluem as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, 

artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais; além dos conjuntos urbanos e sítios de 

valor histórico, paisagístico, artístico arqueológico, paleontológico, ecológico e científico 

(CPI, 2006). 

No âmbito estadual, observa-se que enquanto estados como São Paulo, Pará e Rio 

Grande do Sul dispõem de um arcabouço legal bastante significativo, os demais estados 

pouco avançaram. Verifica-se que apenas 13 Estados possuem alguma legislação sobre 
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a matéria (Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e 

Sergipe) e que somente cinco Constituições Estaduais reconhecem o direito à 

propriedade da terra (Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso e Pará). Além das 

Constituições Estaduais, foram encontrados duas leis complementares, 15 leis, 23 

decretos e 1 instrução normativa. O Pará e São Paulo são os estados que possuem maior 

número de leis e normas sobre esta matéria, mas em contrapartida estados como Bahia e 

Maranhão (que possuem uma significativa população quilombola e cujas Constituições 

Estaduais determinam o reconhecimento das terras de quilombo) não tenham 

regulamentado o processo de titulação das terras de quilombo por meio de leis ou normas 

(CPI, 2006). 

Embora vários territórios quilombolas tenham sido titulados com base na auto-

aplicação do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórios, no ano de 

2003 o Governo Federal editou um decreto que passou a regulamentar o procedimento de 

reconhecimento e titulação dos territórios quilombolas. Nos termos do Artigo 3º, parágrafo 

1º do Decreto Federal Lei de nº 4887, cabe ao INCRA regulamentar os procedimentos 

administrativos para proceder a regularização destes territórios. Acredita-se que 

cumprindo este artigo a sociedade brasileira estará saldando parte do débito para com a 

população negra, escravizada no passado e, atualmente, sua maioria ainda vivendo em 

condições de discriminação e marginalização (NETO, 2006a). 

A consolidação de tais direitos revela não só o reconhecimento por parte do Estado 

da diversidade sócio-cultural existente no Brasil, mas também a necessidade de se 

repensar conceitos quanto às noções de desenvolvimento, propriedade e uso dos 

recursos naturais, de forma que os mesmos passem a incluir princípios mais adequados 

às realidades diferenciadas destas comunidades (CNPCT, 2006). 

 

2.4 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

O Brasil conta hoje com programas e políticas governamentais que direta ou 

indiretamente estão voltados à situação das comunidades remanescentes de quilombos 

no Brasil, um verdadeiro avanço na história, pois durante séculos estas comunidades 

foram pouco lembradas. 
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O trabalho do Grupo Clóvis Moura2 acontece apoiando um amplo programa do 

Governo Federal, o ”Brasil Quilombola”. Este programa ocorre sob coordenação da 

Secretaria Especial de Promoção e Política da Igualdade Racial (SEPPIR) que integram 

um conjunto de ações de vários órgãos federais para validar os direitos das comunidades 

quilombolas; visam melhorar as condições de vida e fortalecer a organização das 

comunidades remanescentes de quilombos por meio da promoção do acesso aos bens e 

serviços sociais necessários ao desenvolvimento, levando em conta os princípios sócio-

culturais dessas comunidades. O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 

compartilha esse compromisso e participa desse programa, desenvolvendo uma ação 

integrada de seus órgãos, sob a coordenação do “Programa de Promoção da Igualdade 

de Gênero, Raça e Etnia”. 

Visando atingir, além das comunidades quilombolas, outros povos tradicionais, 

como Coletores e Produtores Não-Madeireiros, Sertanejos, Povos Indígenas, 

Quebradeiras de Côco, Pescadores Artesanais, Caiçaras e Geraizeiros, Comunidades de 

Terreiros, Pantaneiros, Ciganos, Seringueiros, Pomeranos, Fundo de Pasto e 

Faxinalenses, a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades 

Tradicionais, criada pelo Decreto n°. 10.408, de 27 de dezembro de 2004, estabeleceu a 

“Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais” 

buscando apoiar, propor, avaliar e harmonizar os princípios e diretrizes da política pública 

relacionada ao desenvolvimento sustentável das comunidades tradicionais no âmbito do 

Governo Federal; além de propor medidas de articulação e harmonização das políticas 

públicas setoriais, estaduais e municipais (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA, 

2006). 

Nesta política é afirmado que assegurar o acesso ao território significa manter vivos 

na memória e nas práticas sociais os sistemas de classificação e de manejo dos recursos, 

os sistemas produtivos, os modos tradicionais de distribuição e consumo da produção. 

Além disso, é referido que há a dimensão simbólica, pois no território estão impressos os 

acontecimentos ou fatos históricos que mantém viva a memória do grupo. 
                                                
2 Grupo de Trabalho (GT) paranaense composto pela união das “Secretarias de Estado da Educação (SEED)”, 
“Secretaria de Estado da Cultura (SEEC)”, “Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA)”, “Instituto Ambiental do 
Paraná (IAP)”, COPEL, SANEPAR, “Secretaria de Estado da Saúde (SASA)”, “Secretaria de Estado de Assuntos 
Estratégicos (SEAE)”, “Polícia Militar do Paraná (PMPR)”, “Secretaria de Estado da Comunicação Social (SECS)” e 
“Instituto de Terras, Cartografia e Geociências (ITCG)”. 
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Tanto o “Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF” 

como o “Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar – PAA” estão 

envolvidos na busca pelo desenvolvimento local sustentável destas comunidades. 

Acredita-se que isso passa a ser possível por meio da valorização humana e dos recursos 

naturais, que acarretaria na diminuição do número de trabalhadores que migram do 

campo para as grandes cidades em busca de trabalho e emprego, sendo também um 

incentivo à produção agroecológica. 

 No âmbito da Fundação Cultural Palmares3 acredita-se que é impossível lograr 

êxito na implementação das diversas políticas públicas necessárias à titulação e ao 

desenvolvimento sustentável das comunidades remanescentes de quilombos, portanto 

elegeu-se como estratégia básica a busca incessante de solidariedade institucional. A 

solidariedade institucional deverá ser efetivada tanto com os entes governamentais das 

esferas municipal, estadual e federal, quanto com as organizações da sociedade civil, 

sendo que dentro dos Movimentos Sociais as entidades do movimento negro e aquelas 

que trabalham com o objetivo da defesa dos direitos fundamentais e do desenvolvimento 

humano sustentável (AMBIENTEBRASIL, 2006). 

 Com o enfoque deste trabalho sobre a questão da alimentação, torna-se 

imprescindível citar a “Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN”, aprovada 

pela Portaria nº 710, de 10 de junho de 1999. A PNAN insere-se no contexto da 

segurança alimentar e nutricional e tem como propósito à garantia da qualidade dos 

alimentos colocados para consumo no país, a promoção de práticas alimentares 

saudáveis e a prevenção e o controle dos distúrbios nutricionais, bem como o estímulo às 

ações intersetoriais que propiciem o acesso universal aos alimentos. 

A realidade observada atualmente mostra que paralelamente à existência destas 

políticas públicas, mesmo que estejam bem fundamentadas, podem ser constatadas 

realidades adversas, como a expansão de atividades produtivas de grande impacto sócio-

ambiental em meio ao baixo investimento de esforços na promoção do desenvolvimento 

sustentável destas comunidades. 
                                                
3 Entidade Pública vinculada ao Ministério da Cultura, instituída pela lei federal nº 7.668, de 22.08.88, tendo seu 
estatuto aprovado pelo decreto  nº 418, de 10.01.92,  cuja missão corporifica os preceitos constitucionais de reforços à 
cidadania, à identidade, à ação, à memória dos segmentos étnicos dos grupos formadores da sociedade brasileira, assim 
como o direito de acesso á cultura e a intervenção do Estado na preservação das manifestações das culturas afro-
brasileiras. 
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3 METODOLOGIA 

 
 

3.1 TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

 A Antropologia pode ser definida como a ciência que estuda o outro em análises 

microssociais. DAMATTA (1983, p. 27), descreve como sendo “o modo pelo qual os 

homens perceberam suas diferenças ao longo de um dado período de tempo” e, com esta 

colocação, nos permite conceber que a Antropologia busca o estudo da diferença. 

De acordo com VICTORA (2002), a Antropologia tem como particularidade seu 

método próprio, chamado método etnográfico. Este abrange um conjunto de concepções 

e procedimentos para fins de conhecimento científico da realidade social.  Neste sentido, 

ao buscar compreender o que é a prática da etnografia, verificamos a compreensão de 

GEERTZ (1989, p. 15) sobre a análise antropológica como forma de conhecimento: 

 
“... Praticar a etnografia é estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever textos, 
levantar genealogias, mapear campos, manter um diário, e assim por diante. Mas não são 
essas coisas, as técnicas e os processos determinados, que definem o empreendimento. 
O que o define é o tipo de esforço intelectual que ele representa: um risco elaborado para 
uma ‘descrição densa’...”. 

 

Assim é possível concluir que para um estudo etnográfico de nada vale coletar as 

informações se não houver uma análise profunda dos amplos aspectos que direcionam a 

interpretação destas. Realizar esta análise é essencial visto que, embora as práticas 

observadas num determinado grupo social, a exemplo dos comportamentos alimentares, 

possam estar evidentes aos olhos, os valores que as motivam muitas vezes não estão. 

 A escolha por se utilizar entrevistas e observações neste estudo partiu do desejo 

de compreensão destes valores. Para tal compreensão MALINOWSKI (1984) considera 

que o pesquisador deve dar conta de três áreas da realidade que constituem a totalidade 

da vida tribal, que são: 1. o arcabouço da constituição da sociedade (documentos 

escritos); 2. os imponderáveis da vida real (dados de observação) e 3. o espírito do nativo 

( depoimentos).  

 Começando pela primeira área, esta preconiza coletar dados escritos: os 

documentos, leis, instituições, enfim, tudo o que compõe a organização social do grupo. 
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Já a segunda expressa justamente aquilo que não está documentado, nem consegue ser 

investigado através de perguntas, sendo obtido, portanto através da observação. 

Abrange, a título de exemplo, as rotinas de trabalho, o cuidado com a saúde, formas de 

comer e preparar os alimentos, e inclusive os sentimentos envolvidos.  A terceira remete a 

tudo aquilo que pode ser verbalizado, daí a importância das entrevistas para verificar os 

pontos de vista e opiniões dos indivíduos, os ideais, os motivos e sentimentos que o 

impulsionam à ação (VICTORA, KNAUTH, HASSEN; 2002). 

 Com isso diferentes tipos de dados podem ser coletados, mas que não podem 

estar “soltos” (isto é, não interligados) por serem complementares. Isso porque as ações 

nem sempre correspondem às racionalizações, ou seja “nem tudo o que se diz é o que se 

faz, e vice-versa”. Assim, busca-se com este método relativizar os conceitos e valores da 

sociedade do pesquisador e confrontar com os conceitos e valores da sociedade 

estudada. 

 Ao final de um estudo só é possível perceber a qualidade dos dados ao verificar 

como se deu a interação entre pesquisador e pesquisados. Deve-se, portanto, buscar 

aprimorar a qualidade através de uma relação de proximidade e de confiança que estejam 

embasadas em princípios éticos. Esta não é uma tarefa considerada fácil, sendo 

necessário então a realização de permanentes revisões críticas do trabalho de campo 

para que adaptações sejam feitas. 

Por tudo que foi esclarecido, concebemos ser este o método que oferece 

condições de contemplar o objetivo deste trabalho, por permitir a busca da compreensão 

das práticas culturais dentro de um contexto social mais amplo, e também por mostrar 

que é possível estabelecer relações entre fenômenos específicos e uma determinada 

visão de mundo. 

 

3.2 UNIVERSO DE PESQUISA 

 

João Surá está localizado no município de Adrianópolis, estado do Paraná, Brasil 

(ver Figura 1) e é uma das comunidades brasileiras certificadas pela “Fundação Cultural 

Palmares” como “Remanescente de Quilombo”, fato ocorrido em meados de 2005, sendo 

que em 2007 se completam 200 anos de ocupação na região paranaense do Vale do 

Ribeira. 



 15 

Esta região é conhecida por apresentar um dos menores “Índices de 

Desenvolvimento Humano (IDH)” do estado, além de altos índices de mortalidade infantil 

e analfabetismo. Apesar do IDH ser um parâmetro questionável, por avaliar apenas 

pontos restritos, sem levar em conta o contexto de cada localidade, pode vir a auxiliar na 

reflexão acerca da situação de vida destas populações, consideradas as mais pobres do 

estado do Paraná (INSTITUTO SOCIOMABIENTAL, 2006). 

Analisando-se a situação das Comunidades Negras tradicionais rurais espalhadas 

pelo país, o “Grupo de Trabalho Clovis Moura” iniciou um trabalho de levantamento e 

reconhecimento das condições de vida destas comunidades no Paraná. LOBO (2006), 

descreve que era prevista para apenas alguns meses a duração deste levantamento, pois 

se tinha a idéia da existência de um número reduzido de comunidades. Entretanto, foram 

surpreendidos ao se depararem com dezenas delas, sendo que atualmente o trabalho já 

se estende por dois anos, período em que já foram detectados 99 comunidades com 

indicativos de serem quilombolas4. Destas, 32 receberam a certificação da “Fundação 

Cultural Palmares”, e nenhuma apresenta suas terras tituladas. É importante ressaltar que 

desde 1988 já consta na Constituição Federal, no artigo 68 das Disposições Transitórias, 

o dever do Estado em reconhecer o direito à propriedade e emitir títulos definitivos aos 

remanescentes de quilombos. 

Para o pesquisador este fato foi de grande revelação, em meio à idéia de um 

Paraná quase exclusivamente colonizado por imigrantes europeus. Hoje já se sabe que 

este estado, com 24,5% da sua população constituída por afro-descendentes, já é o maior 

“estado negro” da Região sul. 

O histórico da região do Vale do Ribeira remete a ocupações que ocorreram há 

séculos, sendo que por muitos anos as comunidades que se formaram viveram isoladas 

dos grandes centros, sem atendimento de suas necessidades básicas, como na questão 

do acesso a serviços de saúde, saneamento, educação, transporte e segurança, 

conforme relatado por Clemilda Santiago Neto em 2006. Esta historiadora do “GT Clovis 

Moura” lamenta que as especulações sobre estas comunidades, por parte do poder 

público, tenham ocorrido muito tarde, pois a realidade atual poderia ser diferente. Ao 

                                                
4 Estas comunidades estão distribuídas nos municípios de Adrianópolis, Arapoti, Antonina, Bocaiúva do Sul, Campo 
Largo, Candói, Castro, Curiúva, Cerro Azul, Contenda, Dr. Ulisses, General Carneiro, Guarapuava, Guairá, 
Guarapuava, Guaraqueçaba, Ivaí, Itaipulândia, Lapa, Jaguariaíva, Tibagi, Palmas, Palmeira, Paranaguá, Piraí do Sul, 
Ponta grossa, São Miguel do Iguaçú, União da Vitória e Ventania. 
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longo do trabalho deparou-se com um quadro de opressão e pobreza de milhares de 

trabalhadores rurais negros, sobrevivendo em meio ao embate contra poderosos 

fazendeiros, empresas de reflorestamento de pinus, madeireiras e mineradoras que 

estavam ocupando grande parte das terras onde os quilombolas viviam. 

Mesmo estes grupos encontrando-se hoje em grande parte destituídos dos direitos 

básicos previstos na “Constituição do Cidadão”, eles ainda mantém fortes traços de sua 

cultura original, trazendo elementos importantes para definir a identidade quilombola. 

Os moradores de João Surá possuem o conhecimento do perímetro das terras que 

historicamente usufruíram e das quais hoje lhes é negado o direito de propriedade. 

Estima-se que a área originalmente ocupada pelos quilombolas era de cerca de 10.000 

hectares, perímetro demarcado pelo “Instituto Ambiental do Paraná (IAP)” e “Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente (SEMA)” em julho de 2006. Sabe-se que habitavam inúmeras 

famílias na região, mas que a maioria a abandonou por volta da década de 1970, 

restando hoje uma pequena parte deste contingente; parte significativa das terras foram 

ocupadas por posseiros e também muitas foram vendidas a fazendeiros e empresários.  

Reivindicam hoje o direito à posse de suas terras, que não sendo tituladas 

encontram-se expostas ao domínio de pessoas “de fora”. A situação de opressão que 

enfrentam não é diferente de outras localidades, pois há a presença do “fazendeiro” que 

ocupa estas terras e coage a população a vender o que ainda ocupam, visando terras 

para silvicultura. Esta atividade econômica está sendo responsável pela degradação 

ambiental e, porque não dizer, cultural, uma vez que, ao comprometerem o espaço físico 

que os quilombolas ocupam, comprometem também elementos fundamentais para a 

manutenção de costumes e tradições, como os recursos naturais. 

Os moradores de João Surá sobrevivem da agricultura de subsistência, pecuária 

em pequena escala, extrativismo e da caça e pesca, que constituem as atividades 

essenciais para a garantia do alimento. Paralelamente realizam outras atividades na 

busca pela aquisição de renda, pois já não são mais auto-suficientes na produção de 

alimentos como no passado, quando ainda não eram atingidos por conflitos externos.  

 A maior parte desses grupos que atualmente vêm reivindicar seu direito 

constitucional o fazem como um último recurso na longa batalha para manterem-se em 

suas terras, cujas são alvo de interesse de determinados membros da sociedade 

envolvente, em geral grandes proprietários e grileiros, cuja característica essencial é tratar 
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a terra apenas como mercadoria: a “terra de negócios“ em oposição à “terra de trabalho” 

dos quilombolas (MARTINS, 1991). 

 

3.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Para levantar o perfil alimentar, o convívio com a comunidade João Surá ocorreu 

em diversos momentos. O contato foi estabelecido através do “Estágio Nacional de 

Extensão em Comunidades – ENEC5”, que possibilitou que fossem realizadas 

capacitações, visitas à comunidade, contatos com informantes e ações pontuais.  

As visitas ocorreram de fevereiro a novembro de 2006, nas seguintes datas: 

 

- De 09 a 13 de fevereiro; 

- De 25 a 29 de fevereiro; 

- Dias 6 e 7 de maio; 

- Dia 12 de maio; 

- Dias 10 e 11 de junho; 

- De 10 a 24 de julho; 

- Dias 15 e 16 de setembro; 

- Dias 7 e 8 de outubro e 

- Dias 25 e 26 de novembro. 

 

 No Paraná, o ENEC possibilitou aos estudantes a oportunidade da extensão 

universitária, através de um período de vivência em diferentes comunidades. Sendo 

assim, os mesmos desenvolveram um trabalho contínuo, com a concordância e 

participação das comunidades envolvidas, o qual visou a atuação junto a organizações 

comunitárias, desenvolvimento de pesquisas e ações sobre os problemas locais 

apontados pelas comunidades, além da articulação de políticas públicas que atendam às 

demandas levantadas. O grupo é interdisciplinar, composto por alunos e orientadores de 

                                                
5 Este projeto teve seu início gerido pelo “Programa Interdisciplinar de Ação Comunitária da Universidade Federal da 
Paraíba – (UFPB)”, junto à “Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina (DENEM)”. Foi verificada a 
possibilidade de transformar a ação pontual desses projetos em um trabalho estendido, enfocando a metodologia e as 
atividades vivenciadas por outros estados do Brasil, surgindo, dessa maneira, a articulação do ENEC no Paraná. 



 18 

diversas áreas do conhecimento, que atua em comunidades situadas na porção 

paranaense do Vale do Ribeira, nos municípios de Adrianópolis e Itaperuçu.  

É relevante falar deste projeto, inserido na descrição da metodologia aplicada, 

porque foi a partir da interação com alunos de diversas áreas e com a comunidade que se 

sucederam a escolha do tema abordado e o levantamento e análise dos dados 

levantados. Participamos deste projeto desde outubro de 2005 e, durante todo esse 

tempo, pode ser construído um “olhar” sobre amplos aspectos, visto que estivemos 

imersos em profundas discussões sobre a realidade vivida dessas comunidades. E, em 

suma, todo esse contexto trouxe uma visão diferenciada sobre a Nutrição à este trabalho. 

 Durante as visitas feitas a João Sura, que ocorreram em diversos fins-de-semana 

até períodos de duas semanas em campo, foi possível perceber que há todo um processo 

simbólico envolvendo a alimentação, visto que desde a produção até o consumo dos 

alimentos há peculiaridades que estão carregadas de significados. No intuito de entendê-

los torna-se preciso realizar inúmeras especulações, que no presente estudo foram 

direcionadas pela etnografia, por privilegiar a subjetividade numa coleta de dados, 

sobretudo aqueles qualitativos.  

 A escolha por este método, em detrimento de outros, sobretudo daqueles de 

análise quantitativa, se deu a partir da observação de que estes últimos nada falam a 

respeito do porquê das escolhas alimentares. Por outro lado, a utilização de técnicas de 

análise qualitativa permite compreender os fenômenos no contexto em que eles ocorrem. 

Sob esta perspectiva, a maior parte das informações contidas neste trabalho foram 

levantadas através de observações e entrevistas. Para registro dos relatos foi utilizado um 

bloco de anotações e, para registro de imagens, a máquina fotográfica.  

  Dado importante é que a aproximação de estudantes universitários com membros 

da comunidade possibilitou que os envolvidos passassem a compartilhar saberes e 

experiências quando vivenciam o cotidiano das famílias. Acredita-se que nestes 

momentos de interação, são fortalecidos vínculos não só profissionais mas, sobretudo, 

aqueles emocionais, de forma que as informações coletadas são mais próximas da 

realidade quando provêm de relações de confiança. 
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3.4 CARACTERÍSTICAS DA COMUNIDADE JOÃO SURÁ 

 

3.4.1 Aspectos ambientais 

 

A comunidade está situada na bacia hidrográfica do rio Pardo (Figura 1), que é o 

limite estadual entre o Paraná e São Paulo. O clima da região é quente e úmido, com 

temperatura média anual acima de 18o C. Os solos são geralmente férteis e provenientes 

do intemperismo físico e químico do quartzito e o relevo é muito acidentado. A vegetação 

original da área é a Floresta Ombrófila Densa / Floresta Atlântica (SIMÃO, 2006) . 

Entretanto, hoje dominam as pastagens e plantios de Pinus spp. e Eucalyptus spp. 

além de muitos pontos no relevo que apresentam solos expostos e erosão. 

Na questão ambiental, identificamos sérios problemas, pois se verifica que há anos 

ocorrem atividades que resultam no empobrecimento do solo, descontrole na 

disseminação de sementes, como do pinus, diminuição do nível dos rios e perda de 

biodiversidade animal e vegetal. 

Existem no local empresas que possuem milhares de hectares de terra 

circundando a comunidade, sendo que muitas dessas foram por centenas de anos 

utilizadas por quilombolas, e muitos acabaram cedendo à pressão que sofriam para 

deixarem suas terras.  

Este tipo de atividade econômica realizada pelos madeireiros está poluindo o meio 

ambiente de inúmeras maneiras, como através da utilização de agrotóxicos. Além disso, 

são causadoras de desmatamentos com forte impacto na vida da população, que já não 

pode mais contar com a variedade de espécies animais e vegetais de outrora.  

Há próximo ao local a presença de uma empresa de chumbo, a Plumbum, 

desativada e abandonada em 1995, sendo possível deduzir a contaminação ambiental por 

chumbo, além de arsênio e organofosforados. 

 

3.4.2 Dados demográficos 

 

A região compreende três bairros: Sede, Poço Grande e Guaracuí. O levantamento 

mais atual, realizado pelo grupo Clovis Moura, descreve que atualmente habitam cerca de 

114 pessoas (69 homens e 45 mulheres), em 38 famílias. A maior parte é constituída por 
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maiores de 18 anos (73 pessoas), seguida daquelas entre 7 e 18 anos de idade (28 

pessoas) e menores de 6 anos (13 pessoas). 

 

3.4.3 Educação 

 

Pode-se constatar que há deficiências no sistema educacional, resultando em 

baixo nível de escolaridade e alto índice de analfabetismo. Com relação á escolaridade, o 

estudo citado estimou que 29 estudam entre 1ª a 4ª serie do Ensino Fundamental, 18 

entre 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental, 8 concluíram o Ensino Médio e 26 são 

analfabetos.  

Foi possível observar que até a 4ª série do Ensino Fundamental os alunos 

assistem aula numa única sala, multisseriada, com um professor membro da comunidade. 

Os alunos de 5ª a 8ª séries freqüentam uma escola em Porto Novo, a 30 km de distância, 

e são transportados pela prefeitura de Adrianópolis. Já aqueles que cursam o Ensino 

Médio precisam deslocar-se 52 km até a sede do município, o que dificulta o acesso, 

sobretudo quando chove, visto que as estradas apresentam-se intransitáveis sob estas 

condições.  

Com isso percebe-se que há inúmeros casos de desistência, sendo poucos os que 

concluem o Ensino Médio. No ano de 2005, os estudantes ficaram mais de 4 meses sem 

transporte para Porto Novo e tiveram, em dezembro, a visita de duas professoras, que em 

dois dias aplicaram trabalhos e aprovaram todos os alunos prejudicados pela falta de 

transporte. Este fato descreve apenas uma das situações ocorridas, pois ao longo da 

história da comunidade muitas situações já ocorreram, e a população expressa que, 

mesmo assim, já houve considerável melhora das condições em educação.  

 

3.4.4 Serviços de saneamento e infra-estrutura 

 

Verificou-se deficiência de meios de transporte público, estradas, comunicações e 

saneamento básico. 

O isolamento ocorre uma vez que não há sistema de transporte aos moradores, 

apenas aquele escolar, e das estradas, que não são asfaltadas e  estão em mal estado de 

conservação. 
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Não há telefones públicos, assim como também não há computadores conectados 

à internet. Foi constatado no estudo que cerca de 30% da população não possui energia 

elétrica em suas casas. 

Com relação ao saneamento básico, observa-se que a água consumida não passa 

por tratamento convencional (cloração). O abastecimento de aproximadamente 50% dos 

moradores é feito por uma fonte a cerca de 1 km da sede. Apesar desta fonte ser 

fechada, a bacia hidrográfica em questão está degradada, com pastoreio de gado, 

erosão, assoreamento e contaminação por agrotóxicos utilizados em plantio de pinus. Foi 

atestado que a água não é potável para uso humano, que justificou projeto futuro de 

tratamento pela Sanepar6. 

Também não há tratamento de esgoto e não é realizada coleta de resíduos sólidos, 

que passam então por tratamento alternativos, sendo armazenados, queimados, 

enterrados ou, no caso do lixo orgânico, utilizado na adubação e na complementação 

alimentar das criações animais, principalmente galinhas e porcos. 

A maior parte das moradias é feita de barro (taipa) ou madeira, e são poucas as 

que possuem eletrodomésticos. 

 

3.4.5 Emprego e renda 

 

Os comunitários, majoritariamente, garantem o sustento familiar através de 

atividades agrícolas e venda temporária de força de trabalho, além de se ocuparem na 

plantação e corte de pinus, ou como "peões" de fazendeiros locais. As novas modalidades 

de trabalho e estratégias de sobrevivência surgem quando os comunitários são impedidos 

de dedicar-se exclusivamente ao cultivo de terra. Alimentam este quadro: a) degradação 

do solo pelo cultivo do pinus e do eucalipto; b) falta de assistência técnica; c) constante 

redução da área ocupada, algumas famílias se apertam em pequenos espaços e não tem 

onde plantar (SILVEIRA, 2006).  

Outros têm seus recursos garantidos pela aposentadoria rural e programas 

assistenciais do governo, como o bolsa-familia. O destino deste dinheiro, normalmente, 

                                                
6 Companhia de Saneamento do Paraná 
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são os produtos industrializados (sal, óleo, açúcar, remédios, querosene), e o transporte 

para a cidade. 

Em menor escala, algumas famílias recebem pela comercialização de produtos 

"tradicionais" (rapadura, farinha de mandioca, açúcar mascavo), artesanatos (esteiras, 

cestos, peneiras, utensílios de madeira) e bebidas (existem 3 bares na comunidade). 

As dificuldades de obter um serviço e uma renda suficiente para manter-se na 

unidade familiar, adicionadas às ilusões da vida na cidade, fazem com que muitos jovens 

saiam da comunidade em busca de melhores condições de vida. 

Quanto às condições de trabalho na comunidade, é perceptível a preocupação 

relacionada à garantia de emprego no local. O estudo do grupo Clovis Moura também 

mostrou que grande parte dos moradores, 75 pessoas, atua como bóia-fria, que 20 

pessoas recebem pensão e apenas um morador possuí carteira assinada. 

A realidade observada hoje mostra que algumas famílias simplesmente não 

possuem terras, utilizando as roças de parentes ou prestando serviços a fazendeiros e 

empresários como estratégia de sobrevivência. Jovens e adultos demonstram 

necessidade de emprego e aparentam baixas perspectivas de futuros empregos, caso 

permaneçam no local.  

Como fonte de renda observa-se que muitos homens e jovens trabalham nas 

madeireiras que cercam a comunidade ou prestando serviços a empresários. Há também 

comércio de produtos excedentes das plantações, da farinha de mandioca e da rapadura, 

por aqueles que ainda produzem. Há também o artesanato de peneiras, esteiras, tapetes, 

cestos e utensílios de madeira, como travessas e colheres. Nos últimos anos alguns 

moradores passaram a receber Aposentadoria Rural, e há ainda benefícios como Bolsa 

Família. Também há aqueles que trabalham no comércio, como os bares e mercearias (3 

no total). 

Foi realizado um levantamento pelos próprios moradores, que detectaram que 

mensalmente, ao total, recebem cerca de 24 mil reais. Refletiram que boa parte deste 

dinheiro não circula na comunidade, sendo gasto em produtos e serviços. 

As pessoas afirmam que os madeireiros contratam por poucos anos e depois não 

há mais trabalho, além de ser desgastante trabalhar para uma lógica ambiental contrária à 

que eles defendem. 
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3.4.6 Organização civil 

 

Há como organização social a “Associação de Moradores” e o “Grupo de Jovens”. 

A Associação encontra-se sob liderança de Antônio Carlos Andrade Pereira, 

representante da comunidade em eventos e na tomada de decisões. Entretanto, na 

prática, a maior parte dos moradores não participa das reuniões, que ocorrem 

mensalmente, não demonstrando confiança nesta liderança. 

O Grupo de Jovens surgiu em julho, após a visita de missionários saletinos, que 

então propuseram esta organização. Poucos encontros ocorreram e atualmente está 

ociosa, o que leva a crer que de fato esta proposta não fazia parte dos anseios dos 

jovens.  

 

3.4.7 Religião 

 

Observa-se que a religiosidade é manifestada de inúmeras maneiras, desde com a 

presença de imagens nas casas, até realização de romarias e terços cantados. Além 

disso, há no calendário anual a realização de festas, como a de Santo Antônio, padroeiro 

da comunidade, e procissões. 

Há uma única igreja localizada na Sede, que recebe a presença de um padre de 

Adrianópolis toda a primeira sexta-feira do mês. Também são realizados, pelos próprios 

moradores, cultos aos domingos e em datas especiais. Grande parte dos moradores se 

assume como católico, mas o que se observa é um sincretismo religioso. 

 

3.4.8 Sistema de saúde 

 

O Posto de Saúde é uma estrutura da década de 1980 que permaneceu anos 

inativa e, há poucos meses, mesmo em meio à falta de materiais e equipamentos de 

qualidade, recebe a presença de uma médica a cada 15 dias, as quintas-feiras, durante 2 

horas. Ocorrem atendimentos e, se necessário, a prescrição de medicamentos, requisição 

de exames ou encaminhamento a atendimento especializado. 

O Posto de Saúde mais próximo localiza-se a 30 km de distância, no bairro de Porto 

Novo. Para um atendimento mais especializado precisam percorrer grandes distâncias, até 
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a sede de Adrianópolis ou Curitiba, geralmente no Hospital Angelina Caron (município de 

Campina Grande do Sul), sendo que se deparam com inúmeras questões burocráticas do 

município que dificultam este encaminhamento. Por isso muitos buscam atendimento 

médico em Apiaí (São Paulo), inclusive é preferido por muitos, a exemplo das gestantes, 

que realizam o parto nesta cidade.  

Há atuação de uma Agente Comunitária de Saúde (ACS), jovem moradora da 

comunidade, responsável pelo acompanhamento do estado de saúde de todas as 

famílias, responsável também pelo agendamento das consultas médicas e a distribuição 

de medicamentos.  

A ACS é quem mantém maior contato com aqueles que apresentam doenças, 

relatando que a hipertensão arterial é a doença de maior ocorrência, estando presente, 

sobretudo, entre os homens, adultos e mais velhos. Para o controle da pressão arterial 

são prescritos: captopril, hidroclorotiazida, propanolol, lefidipina, furosamida ou vezapil. Já 

a anemia é a doença mais comum entre as mulheres adultas, ocorrendo a administração 

de sulfato ferroso, com baixa aceitação por elas. Já foram detectados também três casos 

de neuro-cisticercose, um caso de diabetes e um de Síndrome de Down. Também se 

encontram casos de doenças cardíacas, com uso de cimetidina, e vasculares, além de 

asma, bronquite e tuberculose. Eventualmente correm casos de afogamento, acidentes de 

trabalho, quedas, mutilações , desgaste físico, picadas de cobras, etc. 

A auto-medicação ocorre com administração de dipirona e anador (casos de dor, 

febre e mal-estar) e “Essência Minerva” (dor-de-estômago e “de barriga”). O uso de ervas 

medicinais é freqüente, além dos ritos praticados a partir da idéia da “cura pela Fé”. 

Raramente as crianças recebem atendimento médico, que ocorre somente em 

casos extremos, isso porque as famílias preferem o uso de tratamentos convencionais, 

como uso de chás e xaropes, no combate às verminoses (com uso de hortelã) e gripes 

(com uso de guaco), consideradas as doenças mais comuns nesta população. 

O atendimento odontológico atualmente ocorre em Porto Novo, entretanto somente 

para o caso de obturações e restaurações. Até pouco tempo só contavam com o 

atendimento odontológico particular, agora restrito a casos especiais e, raramente, o 

atendimento gratuito em São Paulo. Este tipo de serviço é requerido por todos. 

Percebe-se que as questões culturais, sociais e ambientais são as determinantes 

do processo saúde-doença. Como exemplo temos os acidentes de trabalho e 
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contaminações em decorrência do histórico de formas de exploração da força de trabalho 

local e dos recursos naturais (madeireiras e mineração de chumbo). O atual modelo de 

saúde é assistencial, com práticas que não priorizam ações preventivas (saúde bucal, 

mental, do trabalhador, ambiental, nutrição). Por tudo que foi observado fica perceptível a 

insatisfação dos moradores com relação ao atendimento que estão recebendo. Entre as 

queixas, referem que os tratamentos muitas vezes estão desvinculados de sua realidade, 

por não respeitarem as práticas ditas “tradicionais”.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

O levantantamento do perfil alimentar de João Surá se deu a partir de um processo 

de interação vivenciada não apenas com os moradores desta comunidade, como também 

com os membros do grupo de universitários que acompanharam as visitas. Inúmeros 

momentos marcaram este processo, pois ao longo do período relatado houve participação 

desde reuniões semanais do grupo de extensionistas, até períodos de semanas de 

vivência em campo. 

Durante as visitas procuramos explorar o tema alimentação, ao observar como se 

dava o envolvimento dos indivíduos, desde a produção ou aquisição de alimentos até o 

consumo destes, sendo possível perceber muitos dos aspectos que norteiam os 

comportamentos alimentares encontrados. 

Para demonstrar os hábitos alimentares, os dados foram organizados em tópicos. 

Primeiramente relata-se a origem dos alimentos que são consumidos, para então 

esclarecer onde, como e com que freqüência. 

 

4.1 ORIGEM DOS ALIMENTOS 

 

Para se responder a esta primeira argumentação torna-se necessário relatar a 

origem dos alimentos, que extrapola a reduzida descrição de uma lista de produtos 

alimentícios consumidos. 

Observa-se que, no geral, há o consumo de uma dieta variada, composta de 

cereais, leguminosas, tubérculos, frutas e verduras de diversos tipos, além dos produtos 

de origem animal, sendo que a maior parte destes alimentos provém da agricultura e 

pecuária local e, em menor proporção, adquirida em mercados. 

 

 

 

 

4.1.1 Práticas de agricultura 
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As práticas de agricultura não condizem com aquelas praticadas pelos seus 

ancestrais, caracterizada hoje pela diminuição da diversidade de produtos cultivados e 

pela insuficiência no autoconsumo. Apesar desta prática encontrar-se ameaçada por 

vários motivos, a começar pela falta de acesso aos meios e bens-de-produção, como 

terra, água, sementes e mudas, que dificultam o manejo do solo, o modo como produzem 

alimentos  ainda apresenta reduzido impacto ambiental. Isto pode ser comprovado ao se 

observar que na maioria das roças não há uso de agroquímicos e não se costuma praticar 

monocultura. 

As roças, como costumam dizer, são de propriedade familiar, onde tanto homens, 

mulheres e seus filhos trabalham. Mas não é apenas a família nuclear que participa dos 

cuidados da roça, e sim quem faz parte do clã, os “cumpadres, cumadres e os mais 

chegados”, que não necessariamente apresentam laços consangüíneos. Neste trabalho 

percebe-se uma divisão de tarefas, na qual preferencialmente são os homens que 

“roçam” a terra e plantam, sendo que as mulheres auxiliam no plantio e são as 

responsáveis pelo preparo dos alimentos consumidos. 

Era de costume que os filhos acompanhassem as atividades dos pais como 

estratégia de aprendizado, porém o quadro observado hoje remete a um conflito de 

gerações, pois se verifica que agora muitas crianças e jovens não estão exercendo mais 

tanta influência no processo de trabalho como antes. Isso ocorreu por inúmeras razões, 

por exemplo o fato de, além da diminuição do número de filhos por família, as atividades 

cotidianas mudaram, visto que hoje em dia estes filhos estão dedicando determinado 

tempo aos estudos, locomoção até escola, tarefas escolares de casa e no envolvimento 

em outras atividades, como assistir televisão e jogar bola.  

 Em visita a várias destas roças foi possível constatar que algumas estão próximas 

às casas, mas que a maioria encontra-se mais afastada. Isso está ocorrendo devido a 

mudança na organização do espaço que ocupam. Atualmente, na região conhecida como 

Sede, há 15 casas que estão distribuídas numa única rua, encontrando-se bem próximas 

umas das outras, o que em geral já não ocorre no Guaracuí nem no Poço Grande.   

Para entender melhor esta organização, devemos nos lembrar do histórico da 

região. Foi relatado que habitavam centenas de famílias na região, mas que ao longo dos 

anos, sobretudo durante a década de 1970, a maioria se mudou, restando hoje 36 

famílias. Muitos venderam suas terras a fazendeiros e empresários, tanto pela pressão 
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exercida quanto pela busca de uma “nova vida”, e uma boa parte das terras foram 

ocupadas por posseiros, sendo que hoje algumas famílias não possuem roças, utilizando 

as de parentes ou prestando serviços à fazendeiros e empresas, como estratégia de 

aquisição de alimentos e renda.   

Foi constatado que o feijão é um dos produtos mais cultivados, assim como o 

arroz, mandioca, cana-de-açúcar e milho. Planta-se feijão mulatinho, roxinho mineiro, 

preto, rosinha, mãezinha, carioquinha, entre outros. O plantio ocorre duas vezes ao ano, 

próximo aos meses de março e agosto, colhendo-se cerca de três meses depois.  O feijão 

é colocado para secar ao sol, para então ser malhado 7. 

O arroz também é outro produto presente diariamente nas refeições, sendo na 

maioria dos casos de produção própria. É de costume passar a semente no piche para o 

passarinho não comer. O período de plantio ocorre de setembro a dezembro, sendo 

colhido após 5 meses. Das variedades produzidas, como o noventa dias, agulhinha, pé-

de-corvo e governinho; este último é o que mais rende, apesar de ser “duro para socar” 

com pilão 8. Depois de colhido e seco ao sol, o arroz tem duração de vários anos, a 

exemplo de um morador que há mais de 6 anos estoca a mesma safra de arroz, que à 

medida que é usado é pilado, tendo a casca retirada. 

O milho, que faz parte tanto da alimentação humana como animal (frango e porco), 

sendo, portanto, de grande importância, é plantado muitas vezes por meio de sementes 

adquiridas e tratadas quimicamente, pois são visadas pelos pássaros. Também se 

utilizam as crioulas, nas mais diversas cores, pela diversidade de variedades de uma 

mesma espécie. Planta-se de setembro a dezembro, e em 90 dias já se pode colher o 

milho verde. Já o milho a ser dado para a criação, para se usar como semente e para se 

consumir como canjica e chá deve ser colhido após 4 meses. 

Verifica-se que a mandioca é um alimento muito importante, sendo largamente 

utilizada em vários pratos típicos e presente no dia-a-dia desta população. Outros 

tubérculos encontrados em abundância são o cará, inhame, taiá, mangareto e indaiá; 

estes tanto são coletados quanto plantados. O cará ocorre nas matas, onde encontra 

árvores para ascender, pois é um tipo de “trepadeira”.  As variedades relatadas foram 

cará-paquera (ou cará-do-ar), cará-guaçu, cará-espinho (ou de angola, é amarelo), pé-de-

                                                
7 Expressão usada para designar a surra que é dada na vagem seca do feijão, com vara.  
8 Composto por um tronco grosso de madeira com cerca de 1 metro de altura, escavado na parte superior, e um socador, 
também de madeira, com as extremidades mais alargadas. 
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cachorro (é roxo), mandioca (defunto, menino ou sopa, é branco), cará-bosta (por nascer 

amontoado para fora da terra), cará-de-porco, mimoso (branco e roxo). Deve-se colher de 

12 a 18 meses após o plantio, não se devendo esperar, pois com dois a três anos ele 

“aguoa”9 e não pode mais ser utilizado. Relataram que de um único pé retira-se de 15 até 

100 kg do produto. A diferença está no tamanho, uma vez que a “batata” do inhame e do 

mangareto são pequenas, já a do taiá é grande, devendo-se colhê-los quando caem as 

folhas. 

Além destes produtos descritos, produz-se, em menor quantidade, inúmeros 

outros, como batata-doce, amendoim, café, chuchu, abobrinha, abóbora, couve, cebola, 

alho, cebolinha, salsinha, beterraba, rúcula, almeirão, alface, tomate, pepino e rabanete.  

Verifica-se que é de costume comer verduras e legumes, que são tanto cultivados ou 

coletados quanto adquiridos no mercado.  

Entretanto, o consumo de vegetais fica comprometido quando enfrentam os 

períodos de seca, que impede que os produtos cultivados se desenvolvam. Muitas vezes 

são perdidas roças inteiras de arroz, e por isso algumas famílias têm de adquirir do 

mercado ou dos vizinhos nessas situações. Houve relatos de quem semeou e acabou 

perdendo quase tudo, pois o que se colheu “não cobriu nem a sementeira”. A seca 

também tem impedido de se formar a “boneca”, como chamam a espiga do milho, e os 

pés secam ficando perdida toda a produção. 

Além do problema da seca, enfrentam o das pragas. Reclamam que a couve, 

mesmo sendo mais resistente à seca, apresenta pragas como o pulgão, o que dificulta 

seu cultivo. Muitas laranjeiras tiveram recentemente que ser cortadas, após uma “doença 

que deixava as folhas da laranjeira enferrujadas”. 

 

4.1.2 Criação de animais 

 

Em todas as casas visitadas foi encontrado algum tipo de animal de criação, sendo 

que havia na maior parte delas galinhas ou galos. Também foi observada a criação de 

porcos, patos, gansos, bovinos, cabra e carneiros, entre outros. Nota-se como os 

produtos de origem animal são valorizados, encontrando-se presentes nas refeições, em 

preparações elaboradas. 

                                                
9Expressão utilizada para designar a grande concentração de água na raiz.  
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Muitas vezes a carne de gado é adquirida no mercado, pois são poucos os que 

criam. Nos dias de festa e comemorações em geral, eventualmente ocorre abate destes 

animais. Relatam que é “gado de pobre”, porque as raças Caracu, Jérsei, Nelore e 

Holandês estão todas misturadas, diferente do que ocorre com os gados dos fazendeiros 

da região. Espera-se cerca de 30 meses para o abate, sendo necessário castrar o animal 

macho “para a carne não ficar escura e nem ter cheiro forte”. 

Observa-se que não é freqüente o consumo de leite. Pela falta de acesso à terra, a 

maioria dos moradores não tem local de pastagem, não apresentando, portanto, criação 

de gado leiteiro que atenda a demanda. Quando consomem leite fluido, este provém 

daqueles que ainda conseguem criar gado nesta e em comunidades próximas, sendo rara 

a compra de leite em embalagens Tetra Pak ou outras. O leite-em-pó passa a ser a 

melhor opção, sendo encontrado em algumas residências.  

Já a carne de frango, em sua maioria, vem da criaçã,o sendo poucos os que 

adquirem no mercado. É muito interessante observar a maneira como lidam com esses 

animais: em nenhum local foram verificados esses animais presos, e sim criados soltos 

nos terrenos de suas casas, tratados com as sobras de alimentos da família e produtos de 

cultivo local. Verifica-se que é dada a oportunidade do animal se desenvolver e interagir 

com o meio ambiente, respeitando-se as fases de seu ciclo vital. Em inúmeras casas foi 

presenciado que estes animais andavam livremente dentro delas, até mesmo um caso em 

que esses animais viviam num quarto ao lado dos outros quartos da casa. 

Como grande parte da comunidade cria galinhas, ovos estão geralmente 

disponíveis. A exceção aparece quando os ovos são deixados para chocar, ou quando, 

dependendo “da época”, não ocorre a postura de ovos. Quando faltam em alguma casa, 

costumam emprestar dos vizinhos, como num sistema de trocas. Como as galinhas são 

do tipo “caipira”, alimentadas com alimentos in natura, e não com ração, como os de 

granja, esses ovos apresentam gemas com coloração e cheiro mais acentuados. As 

mulheres cozinheiras relatam que inúmeras preparações típicas da região que exigem 

ovos “só dão certo se ovo for da caipira”, sem contar o sabor, que se torna muito 

diferente. 

Os porcos encontrados são criados tanto em chiqueiros quanto soltos, consumindo 

as sobras das refeições e da lavoura. Foi referido que o leitão pode ser abatido a partir 

dos 4 meses de vida “que a carne é molinha”, mas se esperar 6 a 12  meses ”tem 
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bastante banha”. Disseram que “o porco preso demora mais para formar a carne”, mas 

que tem que tomar cuidado com o porco solto para ele não comer embalagens plásticas e 

morrer. 

Além destes animais, criados para a alimentação, também se criam cavalos, burros 

e cães. Os cavalos, além serem utilizados como meio de locomoção e transporte de 

materiais e insumos, estão também envolvidos no funcionamento dos engenhos de cana, 

tal qual o burro. Os cães, por sua vez, acompanham os donos nas caminhadas até as 

roças ou adentrando-se nas matas, auxiliando-os na caça. Até mesmo rios atravessam a 

nado, na mesma velocidade das canoas. 

 

4.1.3 Extrativismo, caça e pesca 

 

Dependendo da época do ano encontra-se mais ou menos variedade de frutas, que 

geralmente estão presentes na alimentação, não sendo de costume sua compra. Estas 

frutas são provenientes tanto do cultivo quanto da coleta, encontrando-se no verão 

melancia, melão, uva, jabuticaba, goiaba e abacate. Já no inverno a laranja, o limão (Taiti 

e rosa, também conhecido como limão-vinagre), a mexerica, poncã, lima (“imbiguda” e 

celeste – “sem umbigo”), abacaxi e jaca; mamão e banana estão disponíveis praticamente 

durante o ano todo.  

  Além destas frutas, adentrando-se nas matas, ou “sertão”, como chamam, é 

possível coletar outras não tão conhecidas. Por volta de janeiro é possível encontrar 

araçá, guapari, guacá, e guabiroba; na metade do ano encontra-se ariticum, fruta-do-

conde, guapeva, jaracatiá e uvaia; já nos últimos meses do ano encontra-se brejauva, 

tucum, uva japonesa e maracujá (preto e amarelo). 

A pesca é uma atividade realizada com bastante freqüência, pois o peixe, assim 

como o frango, é uma das carnes mais consumidas. Utiliza-se rede aberta ou a tarrafa10 e 

também vara de pesca, que pode ser feita de taquara e linha de fibra natural, como a da 

palmeira tucun. Pesca-se cascudo, bagre, corimba, lambari, peixe-cará e, raramente, o 

taraíra, dourado e tainha (peixe marinho que sobe quilômetros do Iguape até o rio Pardo). 

                                                
10 Rede de pesca que é fechada em cima. 



 32 

O corimba é descrito como o mais abundante, presente tanto no inverno quanto no verão, 

assim como o bagre; já o cascudo só há no verão.  

Outra técnica de pesca, que ocorre à noite, é denominada “pesca a facho”. O facho 

é um cano de metal (pode ser de bicicleta) que possui um pano embebido em querosene, 

aceso na extremidade, de onde provém luz. Com ele é possível adentrar-se nas águas 

dos rios e pegar peixes com um facão ou uma lança. Esta técnica já não é mais tão 

utilizada como outrora, dando lugar à pesca com vara ou rede. De qualquer modo o 

interessante notar que sempre são os homens que pescam. 

No “sertão”, onde a natureza encontra-se mais preservada, é possível caçar 

macaco, anta, paca, cateto (porco-do-mato), jacaré, lagarto, tatu, jacu, capivara, quati, 

coelho-do-mato e veado, entre outros. Entretanto, caçar não é uma prática freqüente, 

estando restrita atualmente a poucos, e devido à atual situação, em que estes animais 

encontram-se em número reduzido. Relatam que antigamente havia muito mais animais 

nestes locais que atualmente (já não há mais habitat adequado, por terem sido 

exterminados), por isso muitos preferem não caçar para a alimentação, com o intuito de 

preservar o que ainda sobrou.   

Nota-se que os que caçam, o fazem por algum motivo específico. Pode ocorrer 

quando se sentem ameaçados, como o caso de cobras e onças, ou para preservar suas 

roças e estoques de alimentos, sobretudo quando o local de moradia e plantação fica 

localizado nestes “sertões”. O macaco come laranja e milho armazenado; o cateto a 

mandioca da roça; o jacu e o veado, o feijão; o tatu a mandioca; o quati o milho; a paca, 

mandioca e milho e a onça “come tudo, até você”, relatou-se em tom de brincadeira. Já o 

bugio, uma espécie de símio, só come brotos e “não incomoda ninguém, por isso não 

precisa matar”. 

 

4.1.4 Produtos de fora 

 

Há duas mercearias localizadas na Sede comercializando produtos alimentícios, 

tanto os industrializados quanto das produções familiares e de outras localidades rurais. 

Nestes locais há pouca variedade de produtos, pois o que se observa é um reduzido 

número de produtos e de determinadas marcas padronizadas. 
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Os mercados mais próximos, como o “do Pedrão”, estão localizados em Porto 

Novo (Colônia), cerca de 30 km da Sede. Por este ser um mini-mercado, muitos preferem 

o do centro de Adrianópolis, a 52 km, que apresenta mais opções de produtos. Como são 

poucos os que possuem veículo, este tipo de compra em maiores quantidades ocorre 

quase que mensalmente, com o auxílio de visitantes ou pagando-se o transporte. 

Atualmente muitos dos produtos consumidos acabam sendo adquiridos em 

mercados por inúmeras razões, a começar pela insuficiência na produção de alimentos, 

devido aos motivos já referidos anteriormente.  Outro ponto fundamental é a preferência 

alimentar, pois muitos produtos foram experimentados, aprovados e inseridos nos hábitos.  

Isso ocorreu tanto pela facilitação em se comprar, quanto pelas influências dos 

meios de comunicação que, através de inúmeras formas de demonstrações destes 

produtos, aliadas a um bombardeio de propagandas apelativas, acabaram por introduzir 

no dia-a-dia um grande número de produtos industrializados. 

O óleo vegetal industrializado é um desses produtos que está amplamente 

presente na alimentação da maioria das famílias, que passaram a adquirir o hábito de 

consumir frituras com esse óleo em detrimento do uso da banha de porco. Isso ocorre 

pela preferência de muitos, mas também porque já não há produção suficiente de banha 

(falta de recursos e de terras para a criação) e, além disso, o uso foi “proibido pelos 

médicos” a aqueles com hipertensão arterial. Outras gorduras, como a maionese e a 

margarina, também estão sendo utilizadas, porém por uma minoria, demonstrando que 

não há avidez por consumi-los e que é recente a presença destes produtos na dieta deste 

povo.  

O açúcar branco refinado é largamente utilizado por muitas famílias, que já 

incorporaram no uso domiciliar, desde “no cafezinho” até em receitas mais elaboradas. 

Percebe-se que seu uso se faz por dois motivos principais, que são: a preferência em 

relação ao açúcar mascavo produzido localmente e/ou insuficiência na produção deste e 

da rapadura. 

Com relação às guloseimas, como balas, confeitos, doces embalados e 

salgadinhos, percebe-se que atualmente estão freqüentes na alimentação deste povo, 

sobretudo entre os jovens e crianças. Verificou-se que estes também estão preferindo as 

bolachas recheadas, salgadinhos “tipo chips” e refrigerantes. 
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Muitos apreciam bebidas, tais quais cervejas, vinhos, pingas e outras, também 

adquiridas nos mercados. Relatou-se que já houve produção de pinga, num engenho de 

uma das famílias, localizado num dos terrenos que foram vendidos a fazendeiros. Estes, 

neste caso, além de se apropriarem da terra, utilizaram mão-de-obra barata dos próprios 

moradores durante anos. Está atualmente abandonado, em terras que já não podem ser 

usadas, e onde “se trabalhava como escravo, porque era o dia todo e só dava para 

ganhar o que comer”, conforme referido, em conversa, pela moradora que havia 

trabalhado no local.  

Para preparação de alimentos já é possível verificar a introdução de temperos 

prontos, extrato de tomate, leite condensado e em pó, achocolatado, fermento, trigo 

refinado e seus subprodutos, entre outros.  

Carnes, como lingüiças, de gado, porco e frango estão sendo adquiridas de fora. 

Também, dependendo da época do ano, o tomate, pimentão, cebola, alho, cenoura e 

repolho, entre outros produtos. 

Em conversas pudemos notar a insatisfação e tristeza com relação a esta 

dependência, pois antes muitos tinham horta ou simplesmente coletavam, relatando que 

não precisavam gastar dinheiro e que também assim os produtos “não tem veneno”. Um 

dos moradores contou que trabalhava numa plantação de tomate, aplicando grande 

quantidade de veneno, e que hoje ele tem consciência que os produtos “de fora” estão 

contaminados. 

 Parte da população, especialmente os mais velhos, expressa indignação com 

relação a esta nova realidade, dizendo que antigamente só precisavam comprar “fósforo, 

querosene, sal e pinga”, pois tudo que precisavam lhes era dado pela natureza e pelo 

trabalho das famílias, que eram numerosas, visto que antes os casais tinham inúmeros 

filhos fazendo parte da força de trabalho. 
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4.2 ALIMENTAÇÃO DO COTIDIANO 

 

Chega-se ao ponto no qual já são sabidos quais são e qual a origem dos produtos 

alimentícios. Para atingir a proposta de relatar para além dos significados envolvidos na 

produção/aquisição, apresentar-se-á também aqueles presentes na preparação e 

consumo11. 

Onde, como e com que freqüência se alimentam? Para que estas perguntas 

possam ser explanadas torna-se relevante falar do cotidiano vivenciado pelos moradores, 

desde atividades rotineiras até eventos, como festas e mutirões. 

Em dias comuns, a jornada começa com o aroma do café sendo preparado nas 

casas. O café é uma bebida largamente consumida pela maioria, inclusive as crianças, 

fato que pode ser comprovado ao se visitar um maior número de casas, na quais sempre 

é oferecido um “cafezinho”, sendo visto como uma desfeita rejeitar a bebida. O café 

mostra-se como a bebida sociabilizante do grupo, e é citada nos relatos de quem 

freqüenta a comunidade, como o de GRAÇA (2006): 

 
“O que talvez se encontra em meio à um bananal, uma pequena estrada de terra e um 
chiquerio além de uma simples casinha com belas flores e uma pequena antena de TV? 
Talvez um café servido com tanta sinceridade quanto o convite para se adentrar... A 
humildade em que é servido o café leva palavras de desculpas antecipadas pela pouca 
qualidade da bebida...”.  
 

A produção dos grãos é restrita a poucas famílias, sendo que hoje já passam a 

adquirir o produto processado industrialmente, ainda que haja produção, por muitas vezes 

insuficiente. Depois de colhido o grão é secado ao sol e termina de secar no “bafo” num 

apá12, cerca de um metro e meio acima do fogão à lenha. Primeiro se soca no pilão ou 

monjolo13 para retirar as cascas, pra só então socar para moer o grão e passar pela 

peneira, processo que exige tempo e dedicação. Não é de qualquer maneira que se dá o 

modo de preparo, sendo o pó misturado à garapa de cana ou água adoçada, para então 

esta mistura ser fervida, por um minuto, e coada.  

                                                
11As preparações são descritas ao final do trabalho (Apêndice 1).  
12 Utensílio redondo semelhante à peneira, feito de enbira e taquara, sem os furos. 
13 Tronco de madeira esculpido de forma que, em uma das pontas, que é a escavada, se encha de água do rio para que a 
outra ponta possa socar o produto (milho, café, amendoim). 
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O discurso de uma senhora ao dizer que prefere o café produzido por eles porque 

“é purinho, fica com mais gosto, e o bom é fazer bem forte”, mostra a idéia de valorização 

ao produto cultivado em detrimento do comprado, fato que foi afirmado em outras atitudes 

e falas. Foram verificados diversos alimentos acompanhando esta bebida pela manhã, 

como cará cozido, batata-doce assada, cozida e frita, banana assada e frita, bolachas e 

pão, que é o menos comum de ser adquirido ou produzido, e também virado de arroz, 

feijão e carne. 

Ao longo do dia é de costume que as mulheres permaneçam em casa enquanto os 

homens saem para trabalhar, seja na própria lavoura ou de fazendeiros, ou para alguma 

atividade comunitária, como reunidas14 e mutirão15. As mulheres, assim como os homens, 

trabalham bastante, visto que também são agricultoras, junto de seus companheiros, e 

ainda lidam na casa em atividades como alimentação dos animais, limpeza, preparação 

de alimentos e cuido dos filhos. 

Estas mulheres são verdadeiras “guardiãs” dos segredos culinários, pois são elas 

as maiores responsáveis pela elaboração e preparação de receitas. Com a devida 

autorização delas, foi possível descrever como se dá a preparação dos subprodutos da 

cana-de-açúcar e da mandioca. Também foram transcritas algumas das preparações 

tradicionais, desde os ingredientes utilizados e modo-de-preparo, até os famosos 

“segredinhos” culinários. Serão descritos primeiro os processos de produção de produtos 

como polvilho, farinha de mandioca, açúcar e melado, e do abate de animais, para então 

mostrar de que maneira esses alimentos são utilizados. 

 

4.2.1 Beneficiamento da mandioca 

 
  Foi verificado por inúmeras vezes como ocorre o processo de beneficiamento da 

mandioca nas denominadas “Casas de Farinha”, com isso tornando possível especular o 

processo em sua totalidade. Primeiramente a mandioca é colhida, o que em geral é tarefa 

dos homens; a colheita ocorre no dia em que será utilizada, sendo necessário observar se 

as raízes estão no ponto certo, pois do contrário “aguoa” e “não faz farinha”. 

                                                
14 Forma de organização de trabalho em que ocorre união dos moradores direcionada para a lida na lavoura.  
15 Forma de organização de trabalho em que ocorre união dos moradores, direcionada para a lida na lavoura ou para 
alguma outra atividade (limpeza de terrenos, construções), tendo como diferencial o fato de terminar com uma 
confraternização. 
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 Quando chegam as raízes são separadas, visto que as menores são dadas para a 

criação de porcos, e as maiores são descascadas (método em que a casca era ralada 

com uma faca ou colher) e lavadas. Estas são preferidas por serem mais fáceis de ralar, 

num instrumento conhecido como roda16. A massa, que é a mandioca ralada, é colocada 

no tipiti17, que é então acoplado ao burro18, onde permanece por várias horas, como uma 

noite inteira, a fim de separar a massa da goma ou polvilho.  

Este polvilho vem do líquido resultante, que permanece descansando, a fim de se 

sedimentar a parte sólida e separar da água. Esta mistura permanece em repouso por 

algum tempo, formando o polvilho, após a água ser escorrida e a massa seca ao sol. Ela 

fica compactada, sendo quebrada com as mãos e passada na peneira, formando um pó 

branco que é a base de preparações, como as descritas no decorrer deste estudo. 

 Já a massa é passada em uma peneira de orifícios grandes, sendo que a parte 

grossa, que fica na peneira, é separada para ser torrada e servida como alimento das 

criações, e a parte fina utilizada de duas maneiras: na produção da farinha, quando 

torrada, ou para fazer o beiju, misturando-se a outros ingredientes. 

 Para se fazer a farinha deve-se torrar esta massa num tacho19 em cima do fogão-a- 

lenha, em fogo brando, por cerca de uma hora e meia “sem parar de mexer”, com uma 

espécie de “pá-de-pau”. O rendimento é: para cada lata20 da massa de mandioca retirada 

do burro se faz a metade de farinha. Este produto é largamente consumido, seja na sua 

forma simples, como acompanhamento de feijão cozido, carne assada e melancia, ou 

como ingredientes de receitas, a exemplo da taiada e do bento ruivo, (descritas em 

anexo). Também é comercializada por alguns; porém em poucas quantidades e a um 

reduzido número de pessoas, normalmente vizinhos e visitantes conhecidos.   

Numa conversa descontraída, uma senhora comentou que “quando a gente mexe 

com a mão, passa a nossa energia para o alimento”. Percebe-se que a mão de quem 

manipula acaba ficando macia, pois é encoberta por uma fina camada de polvilho. 

Comentaram que esse pó também já foi muito usado para se evitar assaduras em bebês. 

                                                
16 Espécie de ralador gigante em que uma pessoa gira a manivela enquanto a outra vai ralando. 
17 Cesto de Envira (ou embira) que é flexível e repleto de furos 
18 Instrumento para prensar a massa da mandioca. Pode ser um tronco de madeira acoplado a uma árvore, com pesos de 
pedra na extremidade, servindo de alavanca para pressionar a massa no tipiti. 
19 Espécie de panela em forma de um prato grande, podendo ser de cobre, de tamanho normalmente grande, com cerca 
de um metro de diâmetro e 15 cm de altura. 
20 Medida largamente utilizada para designar a medida correspondente à uma lata de óleo de 900ml. 
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 A responsável por fazer a farinha é privada das outras atividades domésticas e 

também não sai de casa neste dia. A explicação dada para tal fato é a de que isso acaba 

sendo uma maneira de reservá-la e protegê-la de adoecer, visto que o corpo fica 

aquecido e não deve resfriar bruscamente. Também esta é uma forma de recompensá-la 

pelo trabalho despendido, como agradecimento pelos dias de trabalho. 

  

 

4.2.2 Beneficiamento da cana-de-açúcar 

 
O processo de produção de subprodutos da cana-de-açúcar foi especulado através 

de um dia passado na propriedade de uma das famílias, onde o homem da casa, a 

mulher, a filha e amigos envolviam-se no processo. A cana-de-açúcar que foi utilizada já 

tinha sido cortada um dia antes, e logo no início do processo este homem comentou que 

“tem que moer antes de dar flor, porque senão ela fica dura e dá pouco suco”.  

Colocaram a cana no engenho21 para se retirar a garapa. Uma pessoa ficava de 

cada lado, para passar várias vezes a mesma cana, retirando-se o máximo do caldo, que 

escorria num tacho de madeira feito “de um tronco só”. Levaram este líquido para um 

tacho de cobre, que estava num fogão de barro grande, alimentado por lenha, onde 

permaneceu fervendo em torno de uma hora e meia. Deve-se retirar de tempos em 

tempos a espuma acinzentada que vai se formando, pois senão “preteia a rapadura e 

ninguém quer comprar”.  

O primeiro produto que fica pronto é o melado, que no momento adequado deve 

ser retirado do fogo para esfriar e ainda se manter líquido. Apurando-se um pouco mais, é 

possível fazer o “puxa”, colocando uma porção deste melado em água fria. Nesta hora,  

costuma-se dar um grito para informar quem se encontra nos arredores para comer o 

“puxa”, pois é um momento único, exclusivo para quem está fazendo a rapadura, porque 

“só dá pra comer na hora”. Apesar de ser feito do melado, relatou-se que o sabor é 

realmente muito diferente, apresentando a consistência de uma massa de brigadeiro que 

se come com a mão. 

Ao se questionar sobre qual era “o ponto certo” para a rapadura, o tamanho das 

bolhas foi demonstrado, sendo que elas ficavam bem maiores que aquelas observadas 

                                                
21 Instrumento de madeira com pistões na vertical, que se movimentam com a força de tração do cavalo, gado ou burro. 
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quando se retirava o melado. Neste ponto se retira o líquido fervente para ser colocado 

em outro tacho de madeira, que precisa ser revolvido com a pá-de-pau para ir esfriando, 

até adquirir a consistência certa, tal qual a de um doce-de-leite em pasta. Ainda quente, 

com a ajuda de um prato de purungo22, esta massa é colocada nas formas molhadas de 

madeira “se não gruda e não tem como tirar”. Em minutos a rapadura já está firme e 

pronta para ser embalada em palha-de-milho molhadas, para ficarem mais maleáveis e 

presas por tiras de enbira23. Neste dia também foi produzida e embalada a taiada. 

Comenta-se que o engenho, os tachos e a formas já acumulam muitos anos, pois foram 

dos pais deles. 

A cana-de-açúcar também pode ser moída no escascrador24, porém este 

equipamento é utilizado geralmente para pequenas quantidades de cana, sendo movido 

exclusivamente por força humana. 

 

4.2.3 Abate de animais 

 
 Faz parte do cotidiano das famílias da comunidade o abate dos animais, devido a 

importância dada ao alimento carne, visto que este se encontra presente sobretudo nas 

refeições principais, como almoço e jantar. Serão descritos momentos nos quais foi 

verificado como ocorre o abate dos animais.  

Foi presenciado o abate de um suíno, feito por meio de uma facada dada no 

“sovaco” do animal pelo homem da casa. Neste momento a mulher e os filhos estavam a 

observar tudo, prontos a assistir no que fosse necessário. Este homem passou água 

fervente no corpo do animal para que, com uma faca, se retirassem os pêlos. Em seguida 

o filho, que estava parado, só a observar e aprender todo o processo, foi solicitado a 

ajudar o pai, salpicando o couro do animal com uma folha de palmeira seca em chamas. 

No mesmo local o corpo do animal foi limpo, as vísceras retiradas e o couro, contendo a 

banha, foi separado da carne.  Essa carne foi cortada em partes e logo distribuída entre 

outros familiares e vizinhos que acompanhavam tudo de perto. O couro foi pendurado 

numa estrutura de bambu acima do fogão-à-lenha, para ser utilizado aos poucos e 

receber fumaça com o passar dos dias. 
                                                
22 Fruto que, quando seco, é utilizado na fabricação de vários instrumentos, como pratos, cumbucas, colheres e vasos. 
23 Árvore, também conhecida por Envira, de cujo tronco se retiram tiras que, quando secas, formam fibras muito 
resistentes. 
24 Equipamento de madeira com troncos na horizontal movido pela força de duas pessoas. 
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Outro modo de abate de suínos se dá através de uma martelada na cabeça do 

animal; entretanto esta não é uma prática rotineira, uma vez que “judia do animal, porque 

ele demora muito pra morrer” 

Nos dias em que os missionários Saletinos foram visitar a comunidade, em julho de 

2006, um fazendeiro doou um boi para a festa, que foi então abatido pelos próprios 

moradores (homens), que deram dois tiros de revólver calibre 32. Primeiro retiraram o 

couro com uso de facão, para então abrirem o ventre e removerem os órgãos do aparelho 

digestivo, iniciando pelos intestinos até o esôfago. Com um machado a carne foi 

seccionada e colocada numa carreta, a ser puxada por um trator até a sede de João Surá. 

As partes foram penduradas numa árvore, onde estava sendo feito o churrasco, e ali ficou 

por um dia e uma noite. As 20 arrobas de carne (300kg) foram consumidas no almoço e 

jantar daquele dia, e ainda almoço do dia seguinte, por cerca de 80 pessoas que 

participavam das Missões e das festas.  

Diferente do caso do gado e porco, que é abatido exclusivamente por homens, os 

galos e galinhas são mortos de preferência pelas mulheres, próximo da hora das 

refeições. Foram observados algumas maneiras de abate; numa delas o pescoço era 

cortado com uma faca, em outra ele era quebrado, após segurar pela cabeça e girar o 

corpo no ar algumas vezes. Também se pode bater a costela contra um objeto mais duro 

ou se furar o pescoço de modo a não sair sangue nesta hora. O corpo do animal é  então 

mergulhado em água quente, a fim de ser depenado. É passada água novamente, o 

ventre é aberto e as partes não comestíveis (intestinos, papo) são retiradas, ficando 

pronta para ser preparada (assada, cozida ou frita). 

A morte de pássaros “soltos” não é muito freqüente atualmente. Relatou-se que é 

possível encontrar diamante dentro da moela do corvo e do jacu. 

 

4.3 ALIMENTAÇÃO EM DIAS ESPECIAIS 

 

Mais expressivo que relatar o que se consome nos dias de festa, é perceber como 

ocorrem os processos que envolvem a alimentação. É notável a união dos moradores 

nestes dias, compartilhando alimentos, durante a preparação, distribuição e momento das 

refeições.  
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A festa mais relevante ocorre no mês de junho, no dia de Santo Antônio, que é o 

padroeiro da Igreja. Esta festa tem duração de três dias, em meio a celebrações, com 

muita comida, bebida, música, danças, fogueira etc, recebendo a presença de outras 

comunidades também.  

Com relação à alimentação nesses, é de costume que as famílias “doem ao santo”, 

como se referem, algum alimento, em geral alguma carne para ser assada na fornalha25 

ou em grelhas. Serve-se churrasco, frango assado, pastel de frango, pães, apressada (ver 

apêndice) e outros bolos, além de bebidas como cerveja, quentão, conhaque, pinga, vinho 

e refrigerantes. A vaca atolada e o beiju (Apêndice 1) também fazem parte da alimentação 

dos dias de festa, e são pratos preparados em equipe. 

 Nos dias em que ocorrem mutirões as refeições também são coletivas. Esta forma 

de organização para o trabalho em equipe é uma prática muito comum em João Surá: é 

realizada para a construção de edificações, equipamentos ou instrumentos, como fornos, 

engenhos, monjolo, barcos e, principalmente, para preparação e uso da terra, que 

ocorrem com mais frequência. São os homens que “limpam” a área, retirando a vegetação 

do local, num trabalho considerado “mais pesado”, enquanto algumas mulheres auxiliam 

no plantio e outras lidam com a cozinha, espaço que de fato dominam.  

 

                                                
25 Espécie de forno de barro alto, de tamanho grande e forma cônica, onde a lenha é colocada em baixo e o calor é 
controlado pelos furos dispostos em torno dele, ao serem fechados ou não por folhas. 
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5 CONSIDERAÇÕES 

 

 Ao se falar de quilombos, lembramos da cultura africana, caracterizada por crenças 

e comportamentos específicos. No Brasil esta cultura se faz presente há séculos e hoje 

está viva na música, na dança, no vocabulário, na comida, nos mitos, no vestuário e 

também no comportamento do povo brasileiro. Isso pode ser observado desde palavras 

comumente usadas, como “samba”, “batuque” e “axé”, até nas crenças, a exemplo do 

Candomblé. 

 É certo que os quilombos permaneceram por anos isolados, sobretudo, dos 

grandes centros urbanos. Entretanto muitos anos se passaram e neste período se 

dirigiram para lá todos os tipos de pessoas oprimidas e perseguidas, como escravos, 

índios, brancos, pobres, enfim, quem estivesse em busca de refúgio e proteção. Além 

disso, também eram estabelecidas relações com os garimpeiros, fazendeiros, 

comerciantes ambulantes, moradores de cidades e pesquisadores (NETO, 2006a). 

   

Os grandes deslocamentos populacionais após o início das grandes navegações, 

fizeram com que as populações, como dos negros africanos, levassem com elas seus 

hábitos, costumes e necessidades alimentares. O mesmo ocorreu com os indígenas e 

imigrantes ao se deslocarem de seus locais de origem e compartilharem novas 

organizações sociais 

Além de plantas, animais e temperos, esses povos trouxeram também 

preferências, interdições e prescrições, associações e exclusões. E em outras 

organizações, muitas vezes em novas terras, utilizaram elementos locais mesclando e 

criando conjuntos e sistemas alimentares próprios (CANESQUI, 2005). 

 

Neste sentido, a palavra comunidade foi utilizada inúmeras vezes anteriormente, 

para se referir a João Surá, por apresentar como significado a união dos termos COMUM, 

trazendo a idéia de coletividade, e UNIDADE, representando o que é único, expressando 

assim a identidade deste grupo.  

Esta concepção pode ser afirmada a partir da análise do discurso dos moradores, 

quando falam com alegria e empolgação do apego ao território, local onde estão 

enterrados os ancestrais e onde se encontram os sítios sagrados, da satisfação 
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demonstrada do trabalho em equipe (reunida e mutirão) e também das atitudes, a 

exemplo de quando repartem alimentos produzidos e preparados. 

A relação que possuem com a natureza é descrita como íntima, por ser perceptível 

o valor dado e a dependência que estabelecem frente aos recursos naturais (lenha, terra, 

plantas medicinais); pelo modo próprio como praticam agricultura, criam os animais, 

caçam, pescam, coletam alimentos; pela utilização de tecnologias tradicionais, como para 

a construção das casas e fornos de barro, das canoas e dos engenhos de cana, na 

confecção de artesanatos. 

 A seguir são descritos e analisados os comportamentos alimentares que foram 

observados, assim como são estabelecidas correlações destes com as possíveis 

influências culturais. É importante lembrar que por muitas vezes apenas os acadêmicos, 

estudiosos do tema, fazem estas concepções, pois, como LOBO (2006) afirma, esses 

quilombolas não falam dessas relações, simplesmente agem de determinada maneira. 

Isso porque, de acordo com as verificações do “G.T. Clovis Moura”, muitas estão 

descaracterizadas, isto é, já não apresentam muitos dos elementos que faziam parte da 

cultura de seus ancestrais, além de várias não se autodenominarem quilombolas.  

 O fato de se ter encontrado muitas das cozinhas destacadas das casas é um dos 

fortes elementos afro-descendentes. THEODORO (2006) expressa a razão para isso, ao 

afirmar que a cozinha é um espaço especial, onde se lida diretamente com a morte, e o 

que é morto não entra em casa devendo, portanto deve passar antes por um processo de 

reelaboração. Quando se fala do que é morto logo se pensa em animais, mas o são os 

vegetais que, retirados de seu local de origem, estão morrendo.  

Sob esta ótica, grande parte dos alimentos precisam passar pela cozinha de modo 

a se transformar o que é morto em “vida”. Assim a preparação passa a ser resultado de 

uma transformação energética, não apenas pela ação do fogo, mas também porque, ao 

se manipular os alimentos, a pessoa transfere um pouco de si à preparação (sua própria 

energia) e o alimento dotado deste significado pode então ser consumido. 

Esta situação particular nos permite lembrar de outra cultura: a maneira como se 

fundamenta a matriz filosófica africana, que ocorre a partir de princípios da harmonia 

cósmica e do constante fluxo e reposição de energias. Essas energias cósmicas se 

resumem numa força vital: o axé, força primordial que reside não apenas nos seres 
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humanos como também na terra, nas plantas, nos animais, nas águas, no fogo, enfim, em 

toda a manifestação da natureza e do universo (NASCIMENTO, 1993) 

 Levi Strauss deve ser lembrado ao se discutir os significados da transformação dos 

alimentos pela ação humana. Em sua obra “O Cru e o Cozido” ele apresenta e interpreta  

inúmeros mitos indígenas, mostrando a importância do domínio do fogo para as 

civilizações e para a construção da identidade dos homens. Nesta obra fica evidente que 

o cru é a metáfora da natureza, enquanto o fogo, da cultura, o que pode ser exemplificado 

no fato dos animais consumirem carne crua enquanto que os homens passaram a preferir 

a carne cozida.  

 Outro fato observado foi o de cada família ofertar um animal para ser sacrificado e 

consumido nos dias de festa, que também remete a esta cultura. Isso porque na 

cosmogonia africana, sacrifícios e despachos funcionam como devolução à energia vital 

daquilo que foi perdido por ações praticadas.  

 BRANDÂO (1999), a partir de um estudo com agricultores e criadores sitiantes do 

bairro dos Pretos, nas encostas paulistas da Serra da Mantiqueira, em Joanópolis, 

descreve como ocorre a relação dos homens com os animais, a partir da observação de  

como são criados, caçados e sacrificados. Mostra que o poder de morte dos homens 

sobre os animais é dependente de situações específicas, e agrupa os animais de acordo 

com o destino a eles reservado. Fala que animais de criação, de companhia e de auxílio 

no trabalho, como cachorros, gatos, pássaros, jumentos e cavalos, apresentam, assim 

como os humanos, morte natural. Já os porcos, perus, frangos e bois de corte, podem ter 

a morte antecipada. 

 Deste modo ele afirma que os homens do campo se reconhecem senhores de 

conceder aos animais tempos de vida e qualidade de morte cujos critérios são tidos 

sempre como incluídos em padrões de auto-defesa ou utilidade justificável, o que torna 

legítimo o ato de violência e os inscreve na pautas de normatividade da vida camponesa. 

Por tudo que foi descrito, essa distinção entre os animais e suas formas de morte pode, 

de maneira geral, ser enquadrada no caso de João Surá.  

Foi possível verificar neste estudo em joanópolis que as técnicas encontradas de 

abate de animais, como de galinhas e porcos, eram muito semelhantes às encontradas 

em João Surá. As diferenças entre as funções dos homens e das mulheres neste 
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processo também, a exemplo do abate de porcos, realizado exclusivamente por homens 

em ambas as localidades.  

 As semelhanças extrapolam àquelas que os olhos podem ver, pois estão presentes 

inclusive nos sentimentos envolvidos entre estes os seres, o que pode ser verificado na 

citação: 

 
“...Entre Deus e os bichos, os homens co campo reconhecem como proibidos da morte de 
seus iguais e senhores da vida dos animais de sua criação. Mas o próprio Deus estendeu 
ao homem o poder de dar a morte aos animais: todos, em uma concepção mais ampla e 
discutível, apenas os criados socialmente para servirem aos homens, seja por presença 
afetuosa (um animal de estimação), seja do trabalho (um cavalo), ou seja como alimento 
(uma galinha)...”. (p. 140) 

 

 Com relação aos animais selvagens predadores, ele cita que os homens se 

aproximam no poder da morte súbita de um bicho. Isso foi confirmado na descrição feita 

anteriormente dos animais que são caçados em João Surá, que passam a ser 

essencialmente os que destroem as plantações e estoques de alimentos, ou podem 

oferecer riscos ao homem, como as cobras. 

 Foi discutido que tanto as formas de vida animal quanto vegetal precisam passar 

pelo processo de transformação na cozinha para serem de certo modo “reavivados”. 

Entretanto, há uma clara diferença nos simbolismos envolvidos na morte destes seres, o 

que pode ser verificado na citação de BRANDÃO (1999): 

 
“...O poder de morte sobre a vida é muito pouco acompanhado de algum sentimento de 
culpa, quando no caso dos vegetais. ...É a morte dos animais que se acompanha de 
sentimentos às vezes intensamente vividos e comentados nas conversas do dia. Eles 
oscilam entre o prazer e a culpa...” (p. 142) 

 

Como já foram citados traços da cultura afros-descendentes, descreve-se também 

os das culturas aborígines da América tropical e América Central. 

Sabe-se que entre as características da alimentação dos índios temos sua 

adaptação ao meio ambiente, visto que se explora os recursos disponíveis sem 

necessariamente depredar os ecossistemas. Assim seus modos de plantar, cozinhar, 

comer, tratar e conservar os alimentos obedecem determinadas lógicas. A observação de 

que lidam com o plantio de diversas espécies, não praticando, portanto, a monocultura de 

exportação preferida pelos “brancos”, exemplifica este modo diferenciado de lidarem com 
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a natureza. É de conhecimento que os índios brasileiros cultivam (ou cultivaram), além da 

mandioca, que constitui a base da alimentação destes povos, o milho, o cará, a batata-

doce, o amendoim, inúmeras palmeiras e árvores frutíferas, como também as plantas 

estimulantes: guaraná, erva-mate e cacau (FAJARDO, 1993).  

À exceção do guaraná, do cacau e da erva-mate, foi verificado que todos os 

produtos descritos acima fazem parte da alimentação dos quilombolas de João Surá. 

Além dos insumos e suas técnicas de cultivo, dos indígenas também são herdados os 

modos de se fazer utensílios de barro e fibras naturais, como cestas, peneiras, gamelas, 

colheres e pratos. Na comunidade em questão não apenas os descendentes de indígenas 

dominam essas técnicas, que foi compartilhadas com todos ao longo das gerações.  

Muitas das civilizações indígenas podem ser consideradas “civilizações vegetais” 

uma vez que priorizam a domesticação da flora ao invés da fauna. Estima-se que a maior 

parte dos alimentos consumidos por estes povos provém da mandioca, vegetal originário 

da Hiléia amazônica, que se espalhou por áreas tropicais de todo o mundo. Dentre as 

características que estimulam o cultivo deste produto, como ter bom desenvolvimento em 

solos considerados pobres e apresentar grande rendimento por área, nota-se que 

permanece abaixo do solo por mais de um ano sem deteriorar. Dela os indígenas 

produziam várias qualidades de beiju, caxiri (bebida fermentada) e, sobretudo, várias 

qualidades de farinhas, dada a praticidade de ser armazenada, transportada e utilizada ao 

longo do tempo, podendo-se acrescentar outros ingredientes, como carnes e amendoim. 

Em João Sura a mandioca pode ser considerada também a base da alimentação, 

sendo consumida de diversas maneiras como já descritas. É a mistura da mandioca com 

outros produtos que se apresenta carregada de significados. Para WOORTMANN (2006), 

que utiliza a classificação das plantas e animais como sendo “quentes” ou “frios” e ainda 

“fortes” ou “fracos” (segundo determinadas concepções) a mandioca é considerada uma 

planta “fria” e “fraca”. 

 È importante ressaltar que ao se consorciar determinados alimentos fortes/quentes 

com os fracos/frios, busca-se equilibrar as energias destes, trazendo assim este equilíbrio 

ao corpo, como forma de promover a harmonia espiritual e a saúde corporal. Ao observar 

esta classificação diferenciada dos alimentos é possível explicar o porquê de se misturar 

esta mandioca “fria” ao amendoim, às carnes, ao feijão e à banha, todos considerados 
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pela autora como “fortes”, em maior ou menor grau. Então, ao se preparar o beiju, busca-

se tornar a mandioca mais forte, ou o amendoim e a banha mais fracos. 

Para contribuir com a explicação dada a estas misturas com uma explicação 

biológica (que, no entanto, não preza este estudo sobre energias, mas vem a 

complementar), parte do princípio de que a mandioca contém basicamente amido, 

apresentando menor tempo de digestão que o amendoim e banha e que, apresentando 

elevada quantidade de gordura, torna o esvaziamento gástrico mais demorado. 

Seguindo-se esta mesma lógica é possível compreender porque é dado mais valor 

aos animais caçados, à galinha e aos ovos e“caipiras”, ao feijão, considerados como 

“fortes”, em detrimento da carne de peixe, frango de granja e arroz, mais “fracos”. 

  Na expressão de um morador ao dizer “até dá para comer sem arroz, mas sem 

feijão não sustenta” vem a exemplificar o que é sentido, vivenciado, mas por muitas vezes 

não explicado. Observa-se que se busca um alimento mais forte, sobretudo quando o 

trabalho é mais pesado (que em João Sura é quase diário), em que na alimentação 

sempre há carne, feijão e alimentos gordurosos. O mesmo se aplica aos condimentos 

utilizados, como o gengibre da taiada e a alfavaca do peixe. 

 É possível observar inúmeras formas de conservação de alimentos, desde as mais 

antigas e tradicionais, até aquelas nas quais se utilizam os elementos mais atuais. O 

alimento já preparado, como feijão, carnes e vegetais, permanece em cima do fogão-à- 

lenha por horas, sendo que as panelas ficam aquecidas pelo braseiro aceso, que mantém 

a temperatura elevada. Este método funciona melhor com as panelas de barro e ferro, 

que já não estão mais tão presentes, sendo utilizadas por uma minoria, em detrimento 

daquelas de alumínio, que atualmente são as mais adquiridas. Enquanto os alimentos 

estão sendo preparados, a fumaça está defumando outros, como no caso do bacon e da 

lingüiça, que permanecem por vários dias perdurados acima do fogão. Não apenas a 

fumaça do fogão é importante, como o próprio “bafo”, calor que passa a ser utilizado para 

se secar grãos de café, de arroz, polvilho, rapadura e carne. Esta forma de conservação, 

que tem como princípio desidratar e desinfetar alimentos, já era amplamente utilizada 

pelos indígenas, africanos e camponeses (FAJARDO, 1993). 

Utilizam como método de conservação do feijão, colocá-lo em garrafas 

descartáveis, pois constataram que “não caruncha e ainda dura por dois anos”. Outro 

método é passar o feijão em banha de porco e, para utilizá-lo, algumas pessoas lavam 
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este feijão com detergente. O maior problema é para comercializar este feijão, visto que 

ninguém quer comprar quando tem banha. Para se armazenar a carne de porco é de 

costume imergir na própria banha, colocar numa lata e tampar, permanecendo ali por 

meses. Das frutas se faz doces, ao se desidratar no calor e acrescentar açúcar. 

Foi observado que na maioria das casas o banheiro apresenta-se ou separado da 

construção ou com a porta voltada para fora; se estabelece deste modo uma maneira de 

separar ambientes e de não misturar o que acompanha os excrementos: a “idéia de 

sujeira” à “idéia de limpeza” do lar. 

Não contando com refrigeração durante muitos anos, visto que a rede elétrica só 

alcançou à comunidade por volta da década de 1980, e apenas para alguns, os que 

atualmente possuem refrigerador/freezer acabam restringindo seu uso apenas para 

resfriar bebidas ou congelar algumas carnes. Muitas vezes foi observado que a carne de 

animais abatidos ou pescados permaneciam por horas ao ar livre e alimentos preparados 

nunca são refrigerados. 

Muitos destes procedimentos não estão em conformidade com as regulamentações 

da Vigilância Sanitária. A visão de profissionais, que estudam as bactérias e as doenças 

transmitidas por alimentos e a partir daí estabelecem determinadas “regras” para a 

conservação de alimentos, é feita levando-se em conta, entre outros aspectos, o tempo 

de armazenamento e a temperatura dos alimentos. O que ocorre é que ao se estabelecer 

determinadas “verdades”, muitas vezes se esquece que as práticas tradicionais também 

vieram de estudos, que não os científicos “comprovados”, mas sim das percepções que 

estes povos tiveram, e que perpassam por gerações inteiras. 

Estas situações descritas apenas exemplificam alguns dos aspectos simbólicos da 

alimentação deste povo paranaense, pois através deles, sujeitos do estudo, foi possível 

lembrar que nada é ingerido sem antes ser simbolizado. 

Entretanto há todo um universo de simbolismos a serem descritos em outros 

momentos, em estudos mais aprofundados no tema da antropologia da alimentação. 

 Com relação aos aspectos biológicos da alimentação, sabe-se a situação 

nutricional atual de parte significativa da população brasileira se mostra grave em termos 

de deficiência de vitamina A, ferro, iodo e cálcio, apesar de melhorias da situação de 

carência calórico-protéica. Também está ocorrendo, conforme MENEZES (1998), um 
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crescimento acentuado da obesidade, sobretudo na população adulta e, inclusive, nos 

estratos mais pobres da população. 

 Entretanto, apesar de indícios que apontam que as comunidades quilombolas 

podem não estar apresentando um padrão adequado de alimentação, em suma pela 

dificuldade de acesso, esta situação apresentada sobre a população brasileira não pode 

ser aplicada a elas devido a escassez de estudos envolvendo a situação alimentar destas 

comunidades.  

 Mesmo sem ainda ter sido realizado um levantamento acerca da situação 

nutricional da comunidade João Surá, a fim de apontar as inadequações alimentares e as 

conseqüências para a Saúde Pública, este estudo permite trazer à tona algumas 

suposições relevantes. Há fortes indícios de que algumas das doenças de maior 

prevalências nesta localidade possam ter sua origem na alimentação, como o caso da 

hipertensão arterial, anemia ferropriva e cisticercose. 

 Embora neste estudo não tenha sido abordada a questão racial, torna-se relevante 

salientar que hoje já se sabe que a hipertensão arterial, diabetes mellitos e anemia 

falciforme são doenças geneticamente determinadas que estão freqüentes em 

populações negras. Além destas são verificadas altas prevalências de anemia ferropriva e 

desnutrição, que somadas a outras doenças, podem ser consideradas enfermidades 

derivadas de condições sócio-econômicas e educacionais desfavoráveis (MONTEIRO, 

SANSONE, 2004).  

 A quantidade e diversidade de produtos alimentícios que fazem parte da dieta, 

sendo estes, em grande parte e de certa forma “livres” de contaminantes químicos, como 

agrotóxicos e aditivos, poderia apontar para a afirmação de estarem seguindo uma 

alimentação próxima de estar equilibrada e segura. Entretanto, esta idéia não é aplicável 

a todas as famílias e nem mesmo a todos os indivíduos, pois as condicionantes para tal 

são diversas e devem ser melhor estudadas em outros momentos. Como exemplo temos 

que há na alimentação das crianças e jovens, em geral, a presença de produtos 

industrializados, como as guloseimas, mais freqüentemente que na dos adultos e idosos. 

Também se percebe que algumas famílias consomem mais e outras menos os produtos 

produzidos localmente, e ainda algumas utilizam e outras não agrotóxicos em suas 

plantações. 
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 Desta forma, para se especular quais os nutrientes deficientes ou em excesso na 

alimentação, ou mesmo quais os contaminantes que comprometem a qualidade dos 

alimentos, reafirma-se a necessidade de maiores especulações destas questões, bem 

como do processo saúde-doença desta comunidade em específico. 

 Neste sentido, o perfil levantado acerca da situação nutricional atual dos moradores 

desta localidade é marcado pela “insegurança alimentar”, pois enfrentam como questão 

primordial a luta pelo acesso ao território para a produção e reprodução dos saberes 

tradicionais, e, sobretudo, garantia da sobrevivência.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do levantamento do perfil alimentar da comunidade João Surá foi possível 

perceber o modo como vivem e pensam o mundo, através da íntima relação que possuem 

com a natureza, do apego às tradições, do respeito às raízes e à sabedoria dos 

ancestrais.  

No entanto, as riquezas culturais referentes à alimentação desta comunidade 

encontram-se ameaçadas, pois o que se observa é um quadro de “insegurança alimentar” 

vivida pelos moradores, que vivem em meio à opressão e a pouca capacidade de 

organização política, enfrentando assim dificuldades para se manterem no território que 

historicamente ocupavam e que hoje lhes é negado o direito à propriedade. 

Assegurar o acesso ao território significa além de garantir a sobrevivência, manter 

vivos na memória os acontecimentos históricos e as práticas sociais, como os hábitos 

alimentares, que afirmam a identidade deste grupo. A partir deste estudo conclui-se que a 

interação entre a Antropologia e Nutrição se faz necessária na busca por compreender a 

alimentação em sua totalidade. 
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APÊNDICE 

 

PREPARAÇÕES 

 

a) Beiju 

 

Ingredientes: massa de mandioca, feita da mandioca ralada em que o polvilho foi retirado, 

banha de porco, amendoim torrado e moído e sal. 

Modo de preparo: amassa-se com as mãos os ingredientes, na ordem em que foram 

descritos, para misturá-los. Modela-se uma quantidade a ser colocada na folha de 

bananeira verde, para então assar em cima do tacho, no fogão. 

Notas: Este nome vem do termo “Bem de Nha Ju”. Consumido nas roças (a massa crua é 

transportada e preparada neste local) e também em festas.  

 

b) Apressada 

 

Ingredientes: 1 litro de rapadura, 1 litro de polvilho, ½ dz de ovos, cravo e canela. 

Modo de preparo: Primeiro deve-se ralar a rapadura e colocar para secar no “bafo” do 

fogão até que perca a umidade. O polvilho também deve estar bem seco, portanto deve 

passar pelo fogo numa panela em fogo baixo. Juntar esses ingredientes e socá-los no 

pilão até ficar homogêneo. Em uma vasilha a parte, quebrar os ovos e bater bem. Com 

uma colher de pau26 ir misturando a massa aos ovos, batendo bem até que fique lisa, e 

por último colocar a canela e os cravos moídos. Caso fique duro, colocar mais ovos, 

porém a consistência da massa é mais densa que a de um bolo comum. Aos poucos, a 

massa deve ser colocada numa panela de ferro em cima do fogão à lenha, coberta por 

uma tampa contendo brasas incandescentes. 

Notas: Não pode ter nada de água, nem na rapadura nem no polvilho. Os ovos devem ser 

bem batidos para se tirar o “cheiro forte”, e o segredo da receita são os ovos serem 

caipira, pois dizem que se fizer com o de granja “não dá certo”.  

 

                                                
26 Colher com formato diferenciado, denominada Rabo de Lobisomem, usualmente feita da madeira 

carova. 
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“A apressada é fácil de dar errado e perder o ponto, daí fica um grude. Não pode 

brigar, fazer barulho, falar alto, que ela reina. Tem que fazer com amor, que tudo 

que a gente faz fica bom”. 

   Relato da moradora 

 

c) Bento ruivo 

 

Ingredientes: rapadura, ovos, farinha de mandioca, óleo. 

Modo de preparo: Coloca-se óleo na panela, para então derreter a rapadura. Deixa-se 

esfriar mexendo bem, para colocar os ovos bem batidos. Depois de misturar, aos poucos 

colocar a farinha de mandioca, que irá formar uma farofa. Pode-se temperar com canela e 

hortelã. 

Notas: Este prato deve ser consumido “na hora”, depois não fica bom. A hortelã dá um 

toque especial ao prato, e, além disso “é remédio para as bichas”. 

 

d) Chá de milho 

 

Ingredientes: milho seco, rapadura e água. 

Modo de preparo: Retirar do sabugo os grãos secos de milho e torrar na panela, mexendo 

de vez em quando. Ainda quente, os grãos são moídos no pilão e passados na peneira 

grossa. Numa chaleira, ferver a água e por a rapadura, a gosto, para derreter. Colocar o 

milho moído para ferver por 15 minutos, e está pronto para tomar. 

Notas: Deve-se tomar ainda quente. Pode comer o grão cozido que fica no fundo do copo. 

 

 

 

e) Chá de amendoim 

I 

Ingredientes: amendoim, rapadura e água. 

Modo de preparo: É semelhante ao de milho. Em que se deve torrar o amendoim e moer 

bem no pilão. Ferver água com rapadura e cozinhar o grão, porém o tempo de cocção é 

menor. 
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Notas: Tomar quente. 

 

f) Vaca atolada 

 

Ingredientes: mandioca, carne de gado, sal e pimenta. 

Modo de preparo: colocar para cozinhar a mandioca descascada e a carne de boi, ao 

mesmo tempo. Temperar com sal e pimenta a gosto. 

Notas: O tempo de cocção é longo, devendo-se cuidar com a quantidade de água para 

não ficar líquido, como uma sopa, nem secar e grudar na panela, devendo ficar bem, 

cozido e consistente. É uma preparação amplamente utilizada em comemorações, pela 

praticidade e boa aceitação. 

 

g) Mocotó 

 

Ingredientes: pé de boi, rapadura, ovo, cravo e canela. 

Modo de preparo: limpar o pé do boi, com água fervendo, retirando-se o pelo e o casco, 

que devem ser raspados. Corta-se em pedaços e primeiramente cozinha só em água até 

derreter, restando só o osso, processo que pode levar o dia todo. Passar este caldo pela 

peneira, e colocar rapadura cozinhando até secar a água. Retira-se do fogo e quando 

estiver morno, acrescentar o ovo bem batido (para cada 2 pés, 2 dz de ovos). Apurar, 

junto ao cravo e canela, em fogo brando, para não extravasar. Colocar em formas, para 

poder fatiar. 

Notas: pode se comer isolado ou recheando o pão. 
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h) Taiada 

 

Ingredientes: rapadura, farinha de mandioca e gengibre.  

Modo de preparo: Primeiro deve-se socar o gengibre com a farinha de mandioca e 

peneirar para ficar fina a mistura. Este será o tempero. No momento em que se retira a 

rapadura do tacho para colocar nas formas, deve-se misturar esta farinha e mexer bem, 

ainda quente. Ir colocando aos poucos farinha de mandioca pura para dar o ponto. Em 

seguida colocar nas formas da rapadura e embalar também com palha e tiras de embira. 

Notas: Experimentar à medida que for colocando a farinha com gengibre para não deixar 

muito forte. 

 

i) Doce de laranja 

 

Ingredientes: laranja para doce, melado, cravo e canela. 

Modo de preparo: retirar a casca externa, amarela, deixando a parte branca. Aferventa-se 

várias vezes para se retirar o amargo. Deixar de molho em água fria de 3 a 5 dias. Corta-

se em fatias finas e apura-se no melado, cravo e canela, até que fique consistente. 

Colocar esta massa em formas. 

 

j) Doce de mamão 

 

Ingredientes: mamão verde, melado, cravo e canela. 

Modo de preparo: parecido com o de laranja, mas feio com mamão ainda verde. Cortar o 

mamão ao meio, retirar as sementes, lavar em água quente e deixar de molho na água. 

Ralar e passar água quente, lavando bem. Colocar uma panela junto com o melado e se 

preferir colocar cravo e canela, apurando até desgrudar da panela.  

Notas: Este doce só dá certo com mamão verde, que apresenta consistência mais firme.  
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k) Salada de mamão 

 

Ingredientes: mamão verde, sal e temperos. 

Modo de preparo: descascar, retirar sementes e aferventar, retirando o “amargoso”. 

Depois de cortar ou ralar, pode ser consumido cru ou cozido, com temperos a gosto.  

 

l) Lingüiça 

 

Ingredientes: carne de porco, tripa, sal, alfavaca, manjerona e pimenta. 

Modo de preparo: Moer bem a carne de porco e temperar a gosto. Colocar esta mistura 

nas tripas do porco bem lavadas, e por para defumar em cima do fogão á lenha. 

Notas: Relatou-se que não tem comparação com a lingüiça comprada, que “tem muito 

sebo”. 

 

m) Farofa de carne 

 

Ingredientes: carne de boi e farinha de mandioca, sal. 

Modo de preparo: colocar a carne cozido do boi na fumaça do fogão à lenha até ficar 

seca. Socar no pilão junto à farinha de mandioca, temperando á gosto. 
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