








1- Eduardo Galeano. De pernas para o ar, a escola do mundo ao avesso. São Paulo: L&PM, 1984.
2 - Dieta: modo de vida, incluindo a alimentação cotidiana

















 - Nutricionista do Instituto de Saúde e Sociedade do Campus Baixada Santista da Unifesp. Idealizadora e 

coordenadora do curso de extensão “Comida de República”..
A utilização, em português, do termo “comedor(a)” emerge da palavra francesa mangeur (o homem que 

come), que é bastante empregada em estudos da sociologia da alimentação contemporânea.
 - O termo “consumidor(a)” diz respeito aos(às) comedores(as) contemporâneos, que são indivíduos autôno-

mos em uma economia de mercado..
O termo “cidadão(ã)” é utilizado no contexto da cidadania alimentar (NASCIMENTO; ANDRADE, 2010) para 

trazer a ideia de responsabilização coletiva pela defesa do direito humano à alimentação adequada e saudável 
e da soberania e segurança alimentar e nutricional, em prol da qualidade de vida de toda a população.









7- Ultraprocessados, segundo a classifi cação NOVA(MONTEIRO; CANNON; MOUBARAC; LEVY et al., 2018), 
adotada pelo Guia Alimentar para População Brasileira (BRASIL, 2014), são formulações industriais com cinco 
ou mais ingredientes (especialmente açúcares, gorduras, sal, aditivos), sendo que alguns deles são encontrados 
apenas nestas formulações (e não em preparações culinárias). Neste caso, os aditivos buscam imitar proprie-
dades sensoriais dos alimentos minimamente processados ou das preparações culinárias, ou então, minimizar 
atributos sensoriais indesejáveis ao produto industrial fi nal.





8 - Soberania, de forma sintética, diz respeito ao direito dos povos de decidir sobre seus próprios sistemas 
alimentares e agrícolas, por meio de políticas que garantam a Segurança Alimentar e Nutricional, incluindo a 
preservação das práticas de produção e alimentares tradicionais com bases sustentáveis do ponto de vista 
ambiental, econômico e social. (NASCIMENTO; ANDRADE, 2010)

















9 - Provavelmente , segundo James at al, o controle do uso do fogo, na literatura, varia entre 200 anos mil 
anos a 1.7 milhão anos atrás.









Mas como é possível que após centenas de milhares de anos, e com todo o desen-
volvimento tecnológico, a fome, a desnutrição e a falta de acesso a alimentos ainda 
seja uma questão importante a ser enfrentada pelos povos, especialmente aqueles 
que se encontram em relações desprivilegiadas quando se trata de poder? As ino-

vações não tem como objetivo acabar com problemas que temos e melhorar a prati-
cidade do dia-a-dia?

10 - O exemplo da busca por uma rota de comércio de especiarias, aliás, é um ótimo exemplo, como veremos 
mais adiante, que a alimentação não é a simples ingestão de nutrientes pelo organismo humano. A busca pelo 
incremento dos pratos, pelo sabor dos condimentos e temperos, nesse exemplo, não caracteriza apenas per-
cepções gustativas, mas relações econômicas e de poder.

11- Utilizando-se para isso a exploração de mão de obra trabalhadora.



12 - Termo cunhado e desenvolvido pelo economista liberal Adam Smith.

13 - É só lembrar situações noticiadas pela mídia em que agricultores jogam fora parte de sua produção para 
tentar fazer o preço do produto subir. Isso é muito comum acontecer, por exemplo, com o tomate no Brasil.
14 - Quando se entra em uma padaria qualquer é possível escolher entre pelo menos 10 tipos diferentes de 
chicletes, ao mesmo tempo em que pessoas passando fome estão sentadas nas calçadas desses comércios.
15 - São alimentos, plantas ou animais, consumidos em seu estado natural, isto é, sem nenhum tipo de 
processamento. Exemplo: fazer um molho a partir do tomate fresco (in natura), colhido da planta, é diferente 
de fazer um molho já pronto vendido no mercado.
16 - Acesso: https://www.globalhungerindex.org/pdf/en/2018.pdf





A mesma indústria da revolução verde é a indústria da guerra.

Nasf e Bayer, grandes conglomerados econômicos, se ligam às indústrias nazistas que pro-
duziram os gases que mataram os judeus. Além disso, não se furtaram em utilizar trabalhado-
res escravos, como prisioneiros judeus e soviéticos dos campos de concentração. A Bayer 

foi a maior doadora da campanha nazista.

Fonte: http://humansarefree.com/2016/09/complete-history-of-bayer-one-of.html

 O herbicida chamado  “Agente Laranja” utilizado como arma química no Vietnã e que faz até 
hoje vítimas foi produzido pela super empresas Monsanto (hoje comprada pela Bayer) e Dow 

Química.

Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/07/monsanto-e-dow-chemicals-sao-condena-
das-por-agente-laranja-no-vietna.html





18 - Esta é uma estratégia de pagar baixos salários e conseguir substituir, dada a simplicidade e repetitivida-
de da tarefa, a mão de obra sem difi culdades. Isso signifi cou a adoção, por este tipo de estabelecimento, de 
lógicas associadas até então à indústria. 
19. Refl exão realizada a partir dos argumentos do documentário “FOOD.inc”.





A criação de gado, temos mais um panorama de sombrio cenário em que nos en-
contramos.  Nessa área há uma tendência à restringi-los em espaços cada vez me-

nores e alimentá-los com produtos os mais baratos possíveis. Com as isenções 
fi scais que produtos como o milho e a soja tem por parte de governos há a indução 
à alimentação não natural desses animais. Com isso existe a possibilidade de de-
senvolvimento de novas bactérias e fortalecimentos de antigas bactérias por uso 

indiscriminado de antibióticos que muitas vezes, e inclusive, deixam de fazer efeito.































































































Situação de segurança 
alimentar

Descrição

Segurança Alimentar Os moradores dos domicílios têm acesso regular e perma-
nente a alimentos de qualidade, em quantidade sufi ciente, 
sem comprometer o acesso a outras necessidades essen-
ciais.

Insegurança Alimentar 
Leve

Preocupação ou incerteza quanto acesso aos alimentos no 
futuro; qualidade inadequada dos alimentos resultante de 
estratégias que visam não comprometer a quantidade de 
alimentos.

Insegurança Alimentar 
Moderada

Redução quantitativa de alimentos entre os adultos e/ou 
ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta de 
alimentos entre os adultos.

Insegurança Alimentar 
Grave

Redução quantitativa de alimentos entre as crianças e/ou 
ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta de 
alimentos entre as crianças; fome (quando alguém fi ca o 
dia inteiro sem comer por falta de dinheiro para comprar 
alimentos).





Nível de (In)SAN
Total

n %

Segurança Alimentar 33 36,3

Insegurança Leve 30 33,0

Insegurança Moderada 16 17,6

Insegurança Grave 12 13,2



Tem habilidade e/ou hábito de cozinhar?
Total

n %

Tem habilidade e hábito 55 60,4

Tem habilidade, mas não tem o hábito 14 15,4

Não tem habilidade, mas tem o hábito 17 18,7

Não tem habilidade nem hábito 5 5,5


















































