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Resumo: O objetivo deste trabalho é discutir as relações entre a antropologia, a comida, 

produção de identidade e a feira de tradições Nordestina localizada na Zona Norte da cidade 

do Rio de Janeiro no bairro de São Cristóvão. Também desejamos problematizar o fato de que, 

no Brasil, a patrimonialização dos bens culturais ainda está predominantemente ligada à cultura 

das classes dominantes apesar das transformações ocorridas a partir da constituição de 1988 

que em seu artigo 216, prevê o reconhecimento dos bens culturais imateriais como patrimônio 

a ser preservado pelo Estado em parceria com a sociedade. Em dezembro de 2008, a Prefeitura 

do município do Rio de Janeiro declarou o Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições 

Nordestinas, nome oficial do espaço, Patrimônio Cultural dos Habitantes da Cidade do Rio de 

Janeiro, a fim de preservar o espaço e as características nordestinas ali representadas. Em 2010, 

uma lei federal tornou a Feira de São Cristóvão Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. 

Contudo em relação a alimentos e pratos específicos o reconhecimento como patrimônio 

cultural ainda é bastante raro. As metodologias utilizadas foram revisão bibliográfica sobre 

antropologia, ciências sociais, história e a relação com a comida, além de análise documental 

nos meios de comunicação midiáticos – jornais, revistas e no site oficial da feira. 
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1  Citação em referência a música do Baião de Dois do Luiz Gonzaga. O baião refere-se a um estilo de música e 

o baião de dois, a um prato feito à base de arroz e feijão de corda. 



 

 

 

 

INTRODUÇÃO: ALIMENTAÇÃO NAS CIÊNCIAS SOCIAIS 

O presente trabalho tem como objetivo discutir as relações entre a antropologia, 

comida, produção de identidade e a Feira de Tradições Nordestina localizada na Zona Norte da 

cidade do Rio de Janeiro no bairro de São Cristóvão. As metodologias utilizadas foram revisão 

bibliográfica sobre antropologia, história e comida, além de análise documental nos meios de 

comunicação midiáticos – jornais, revistas e no site oficial da feira.  

          Ao abordar o tema sobre comida e alimentação, não é uma das tarefas mais simples a ser 

realizada. A antropologia foi uma das disciplinas a mostrar interesse pela alimentação, na qual 

diversos autores debruçaram sobre o tema no decorrer dos anos. Comida e alimentação podem 

envolver diversos significados, como: construção de relações sociais, normas religiosas,
 
tabus, 

pode vir a apresentar toda conjuntura, desde a questão gustativa até o social, evidenciando que 

o hábito de se alimentar pode expressar toda uma sociedade e cultura na qual o indivíduo está 

inserido. Mintz (2001, p. 31) realça que “o comportamento relativo à comida se liga 

diretamente ao sentido de nós mesmos e a nossa identidade social, e isso parece valer para 

todos os seres humanos.” 

Estudos sobre este tema não faltaram, a preparação dos alimentos sempre foi tema de 

estudos etnográficos. Os antropólogos viam a comida por sua função na dinâmica da vida 

social, por exemplo, Malinowski (1984) mostrou como a classificação dos vegetais e de 

espécies animais era feita de acordo com sua utilidade e também a sua comestibilidade, com 

isso explica que alguns alimentos acabam se transformando em totens, ou seja, a barriga seria 

um caminho para mente.  

Temos outro exemplo, Marcel Mauss (1974), no “Ensaio sobre a Dádiva” mostra o 

"Potlatch" dos índios Nootka ou Kwak Wilt, a qual a troca ocorre no cotidiano, sendo de caráter 

livre, voluntário e gratuito, e ao mesmo tempo, há o outro que é imposto. Identificando assim 

o “hau”, que está ligado a quem doa o presente e na qual irá receber de volta o “hau” no seu 

local de nascimento (clã, proprietário etc.), constituindo assim uma relação triangular, a saber 

o: dar, receber e retribuir, sendo estas trocas vitais para sociedade na qual Mauss analisa.  



 

 

       Obviamente, não se pode deixar de lado o célebre estudo feito por Claude Lévi-Strauss 

(2004), o autor abrangeu e enfatizou a questão simbólica da comida. Criou abstrações de 

sistemas classificatórios a partir de espécies de animais e vegetais, e formulou a notável frase 

“se é bom para comer é bom para pensar”. O autor mostrou o caráter da vida culinária, através 

da qual retoma o princípio da reciprocidade, “quem recebe, ganha”. O gesto de dar e retribuir 

faz parte praticamente de todas as sociedades, como, por exemplo, ao dar uma recepção em sua 

casa, o anfitrião escolherá os melhores ornamentos para levar à mesa e comida mais elaborada. 

       Dessa forma, para Lévi-Strauss, a cozinha seria uma mediadora entre natureza e cultura, 

uma forma de linguagem, que articula essas oposições pela relação do cru, cozido e podre. 

Sendo o cozido uma metamorfose para o cultural do cru, e o podre é uma transformação natural, 

indo do elaborado ao não elaborado, consequentemente determinando a natureza e cultura. Esse 

modelo formado é totalmente cheio de significado, com relações lógicas, no qual o conflito 

entre natureza e cultura acontece simultaneamente.  No livro “O cru e o cozido" Lévi-Strauss 

(2004), mostra os mitos americanos assinalando a dualidade entre a natureza e a cultura, usa 

como exemplo os mitos, pois os mitos manifestam a oposição da natureza para cultura, 

conseguindo pôr fim a viabilização da planta cultivada.   

       Com o decorrer do tempo, outros pesquisadores debruçaram-se sobre o tema “alimentação 

e comida”, por exemplo, Douglas (1995) abordou o caráter da alimentação defendendo que os 

alimentos e as refeições são estruturados por um sistema de comunicação, imagens e costumes, 

que catalisa o sistema social da sociedade. A autora, seguindo a célebre frase de Lévi-Strauss 

(2004)“se é bom para comer é bom para pensar”, observou a dieta dos judeus na qual a carne 

é um tabu para eles,  conclui que o tabu da carne de porco responde à normas e a motivos 

culturais, sendo seu consumo proibido por ser um animal não comestível segundo a 

classificação que aparece nos livros sagrados dos judeus.  

          Os antropólogos tradicionalmente concentraram seus estudos em sociedades onde não 

havia produção com máquinas, dito de outra forma, sociedades não ocidentais, onde as relações 

eram ditadas pelo parentesco. O mundo mudou, e novas formas tecnológicas foram inseridas, 

assim como relações sociais que sofreram alterações, novas ideologias nasceram, e não 

diferentemente, a comida e alimentação foram transformadas. Entretanto, essa mudança não 

ocorreu de forma repentina ou ligeira, ao contrário, levou anos para se consolidar. Antes mesmo 

de ter a autossuficiência, produtos como pimenta, cacau, mandioca, amendoim já eram 



 

 

comercializados entre o Ocidente e a América.  

             A transferência e trocas de alimentos aconteceram muito antes de toda a globalização, 

por exemplo, aqui mesmo no Brasil tivemos trocas de alimentos como: mandioca, milho, 

batata-doce e amendoins, dentre outros. Abordar esse processo é também pensar nos conflitos 

inerentes a essas transformações. Toda cadeia alimentar – desde a produção até o consumo - 

foi um elemento fundamental para o capitalismo se fazer presente, pois mesmo diante da 

diversidade cultural, todos comem. Os antropólogos que estudaram as pequenas sociedades 

ditas “não avançadas” observaram que a comida tem um caráter simbólico e social, mostrando 

a utilização da comida em sacrifícios e rituais abordando até mesmo os utensílios utilizados na 

consumação do ato. Desta forma, a comida expressa toda uma identidade de um grupo, país e 

região, mediando e construindo relações sociais através da comida. 

 

HISTÓRIA DO BRASIL VIA COMIDA: ALIMENTAÇÃO E COLONIZAÇÃO 

Cada período da história, seja do Brasil, no continente da américa do sul, ou no 

continente africano ou no continente europeu, possui um vocabulário, um modo e uma 

expressão de ser e de comer. É transmitido normas, imagens e sabores. Como já foi dito, não 

há grupo humano que não coma, da mesma forma que não há sociedade que deixe de criar 

significados e símbolos inerentes àquilo que come e quando come. Cada sociedade elabora sua 

comida, expressando assim toda identidade de um grupo. 

Refletir sobre a história do Brasil através da comida é uma forma muito singular de 

voltar ao passado, pois a comida pode vir a mostrar todo embate de cultura e também do 

paladar. Suponho que europeus e indígenas tiveram um choque, de um lado comia-se sopas, 

mingaus, cereais (aveia, trigo, arroz) verduras e de outro havia muita mandioca e farinha 

(CASCUDO: 2011). Com a chegada dos portugueses em terras tropicais ocorre a mistura de 

temperos, novos sabores foram descobertos e impostos. Apesar dos indígenas diferentes entre 

si, cada um apresentava algumas semelhanças na forma de comer, sendo alimentação baseada 

no consumo de carne de caça, peixes, raízes e tubérculos cozidos, frutas e frutos silvestres e 

claro a famosa mandioca, que fornecia os pães que eram transformados em beiju e também o 



 

 

milho que era usado no preparo de bebidas fermentadas usadas em rituais e na produção de 

farinhas – a base de nossa dieta desde o Brasil colônia. 

Durante o século XVI, os portugueses tinham um grande desejo em aumentar seu 

domínio territorial, em detrimento da monocultura açucareira, e para evitar futuros ataques de 

ingleses e franceses (HOLANDA, 1995). O cultivo deu-se na Costa do Brasil, mais 

precisamente no Nordeste, indo desde a capitania de Pernambuco até São Vicente. Pernambuco 

e Bahia foram uma das capitanias a obter maior sucesso econômico, além de ficar no litoral, 

tinha a mão de obra e o solo favoreceu a cultivação de açúcar (HOLANDA, 1995). 

Diante da produção de açúcar que estava sendo feita no Nordeste brasileiro, o solo 

ficava cada vez mais desgastado, já não acarretava o mesmo rendimento de outrora, o 

colonizador europeu vendo que não obtinha mais lucro migrava para outro local em busca de 

refazer o mesmo ganho que obteve anteriormente na antiga capitania. Em 1532, Dom João, rei 

de Portugal, dividiu o Brasil em 14 extensões de terra, distribuindo esses pedaços entre 

funcionários da pequena nobreza de Portugal, fazendo assim as capitanias, forçados a usarem 

da terra para fins lucrativos. Esse modelo que estava sendo imposto foi bem sucedido na 

colonização de outros territórios. De modo semelhante dentro dessas capitanias poderiam ser 

doadas pequenas porções de terra, que seriam as sesmarias, a qual foi instituído em Portugal 

devido à crise econômica na Baixa-Idade média. Cada sesmeiro possuía aproximadamente 

cinco anos para desenvolver lucros sobre a terra doada, caso não conseguisse explorar as terras 

doadas, poderia perdê-las. 

A coroa portuguesa tinha a intenção de aumentar a colônia, e para fazê-lo foi 

necessário trazer estrategicamente mais pessoas para trabalhar nas grandes plantações de 

açúcar e então, vindos do continente africano, os negros eram a solução para continuar a 

expansão do território. Portugal não foi o único a recorrer ao emprego da mão-de-obra escrava, 

a partir do comércio escravista africano; outros países como Inglaterra e França apropriaram-

se do mesmo recurso. De acordo com Gomes (2015), os africanos vieram de regiões distintas, 

não sendo um povo de todo homogêneo, mas de origens múltiplas com inúmeras línguas e 

culturas.
 



 

 

Portanto, com essa diversidade de povos que estava sendo instituída no Brasil, os 

primeiros escravos africanos que chegaram ao Brasil foram se ajustando e reajustando o seu 

modo de vida, como a língua, moradias, alimentação, dentre outros. Os/as negros/as 

escravizados/as ergueram fazendas e engenhos, onde plantaram uma diversidade de 

mantimentos como: cana-de-açúcar, café, milho, arroz, mandioca e algodão. Aqueles que 

conseguiam fugir do sistema escravocrata formavam comunidades, chamados de quilombos, 

onde procuravam fixar uma base econômica e social. Há um aumento populacional dos 

quilombos não abrangendo apenas aqueles que fugiam, em consequência da formulação da Lei 

do Ventre Livre, as crianças que nasciam nos quilombos já eram consideradas livres não 

devendo nenhuma prestação de serviço ao senhor escravo. 

A economia de exportação do Brasil colonial girou em torno do açúcar com o intuito 

de fazer comércio com outros países, principalmente os europeus; todavia, dentro das pequenas 

comunidades rurais haviam trocas econômicas das mais variadas formas e setores da população 

colonial, taberneiros, lavradores, faiscadores, roceiros. Já a base da economia colonial, que 

tinha os quilombos também como produtores de mantimentos como a mandioca e outros 

legumes como feijão e batata-doce. Outros produtos, da mesma forma, foram base da economia 

quilombola, tendo também o fornecimento de lenhas, fabricação de cerâmica e fumo, produtos 

artesanais. Com essa produção de mantimentos e utensílios, a economia interna acaba girando 

em torno desses alimentos produzidos nas pequenas comunidades onde também vendiam em 

tabernas e faziam comércio com donos de fazendas.  

Como havia quilombos espalhados por todo Brasil, os colonos faziam expedições 

dentro da mata com intuito de encontrar as pessoas que conseguiram fugir daquele sistema de 

opressão escravocrata, então muitos conseguiram achar quilombos e dentro deles se depararam 

com abundantes lavouras de alimentos, como por exemplo “em Pitangui, descobriram roças de 

milho, feijão e algodão, além de muitas frutas.” (GOMES, 2015. p. 23).
 
Em paralelo à 

agricultura itinerante do quilombo, havia a agricultura praticada pelos negros escravizados, 

entre os quais, arrendavam terra com o grande proprietário para o cultivo de uma roça própria 

e, desse modo, participar do comércio local. 

Diferentemente do quilombo onde as pessoas tinham mais autonomia em suas 

plantações e na cozinha, nos engenhos as coisas eram um pouco diferentes. Na Casa Grande 



 

 

haviam duas cozinhas: a interna e a externa. A cozinha interna era o local onde a sinhá 

preparava os doces cristalizados e as compotas; já a cozinha externa era dedicada para as 

comidas do cotidiano sendo preparada pelas pessoas escravizadas (SILVA, 2010). O cardápio 

era decidido pelas senhoras, hierarquizando a relação social, de cima para baixo. Com essas 

duas cozinhas, novos elementos foram sendo incorporados à culinária como por exemplo, a 

gordura de porco e a castanha de caju dentre outros.  

Como já foi mostrado, o negro fazia sua própria produção de alimento. Assim como, 

nos quilombos, o quintal da casa grande era o lugar para pequenas criações, como porcos, 

cabras, ovelhas e galinha, sendo esses animais alimentados por milho e resto de mandioca. O 

lado externo da casa é ligado ao impessoal, onde os animais de pequeno porte são dedicados 

às refeições dos viajantes ou para alguma outra visita ou uma data comemorativa. Da mesma 

forma, existia a horta onde se plantava verduras como agrião, couve-flor, alface, repolho, 

brócolos crescendo ao lado de legumes e verduras nativas como quiabo, jiló, cará, taioba. O 

pomar, lugar das frutas como maçã e jabuticabas, exalava um cheiro fascinante para os 

europeus; articulado à produção açucareira da colônia, as frutas foram utilizadas para fazer 

doces, fazendo assim as famosas compotas, sendo considerada artigo de luxo no Velho mundo, 

tal como apontado por Freyre (1997). O excesso de açúcar Freyre (1997) era característica da 

culinária caseira; apresenta uma diversidade de receitas de variados doces, sendo fabricada 

pelas mulheres negras escravizadas por horas a fio. 

Importante ressaltar que apesar de os doces serem feitos na cozinha interna, as sinhás 

não participavam de seu preparo. A sua marca de interferência ficava a cargo dos poucos 

quitutes, através dos quais identifica-se a marca da tradição na confeitaria trazidos dos colégios 

onde havia doces como pudins de Iaiá, Arrufos e bolo de noiva (SILVA, 2010. p. 41).
 

O consumo de açúcar no cotidiano da colônia era alto, por exemplo, no dia a dia era 

servido o doce em calda ou cristalizado, já as festividades contaram com os doces mais finos. 

Além do açúcar, existia também o melado que assumiu grande importância nos Engenhos. O 

açúcar, foi utilizado por muito tempo na Europa como substância medicinal, onde o uso servia 

também para aquecer sangue e fazer xaropes (SILVA, 2010). O açúcar foi considerado um 

artigo de luxo, seja puro ou adicionado a refrescos, até mesmo nas frutas, fazendo os doces 

cristalizados, e utilizados pela nobreza europeia e brasileira.   



 

 

        Com o refinamento da cana-de-açúcar surgiu o açúcar mascavo, que vem a ser o açúcar 

bruto, que era usado pelos negros em seus doces. Claro que essas outras formas de açúcar não 

ficaram restritas apenas aos negros, se expandiu-se por toda colônia. Havia o costume de fazer 

doce de farinha de mandioca, no qual era adicionado apenas o melado, satisfazendo o paladar 

sedento por doce. E futuramente apareceria a rapadura, sendo uma “munição de boca”, com 

efeito rápido e com praticidade para guardar.  

           Nem só de doce vive a humanidade, o consumo de comida de sal era um pouco mais 

complicado, os brancos mais ricos comiam carnes, cereais e frutas e doces, mas o 

armazenamento era péssimo. Como é sabido, os quilombos forneciam produtos de subsistência 

para os senhores de engenhos e a outra parte ficou nos quilombos, um dos produtos mais 

comercializados foi a mandioca. A alimentação dos negros era basicamente em mandioca 

cozida, farinha, milho, feijões, batata-doce, quiabo, amendoim etc. Temperos usados foram a 

salsa e o coentro. A dieta dos colonizadores foi toda baseada nos alimentos de matriz africana 

e indígena, como o uso de farinhas, de coco, pimentas, feijões e milho e claro os doces das 

frutas tropicais.  

        Como o Brasil também forneceu outras matérias primas como algodão, tabaco, pau-brasil, 

no século XVI, com o intuito de explorar e colonizar outras partes do país e em busca de outras 

riquezas, os portugueses seguiram para o Amazonas pois era disputada entre os espanhóis onde 

também estava sendo ocupada por holandeses. Houveram diversas disputas entre eles e para 

deixar a soberania lusitana, uma das formas encontradas foi a plantação. Tentaram, insistiram 

em plantar cana-de-açúcar, mas o solo úmido não era propício para tal atividade. Em outras 

regiões como do Grão-Pará os lusitanos encontraram pequenas produções de açúcar e tabaco e 

encontraram os índios trabalhando nessas pequenas lavouras e mais uma vez o uso de força 

indígena foi usado, aproveitando a ausência de padres e catequizadores, com a escassez de 

homens, muitas mulheres foram força motriz para os portugueses. Os colonizadores europeus 

tiveram sua dieta alimentar modificada sendo introduzido novos alimentos e temperos. 

          Outros animais eram usados como comida, por exemplo, tartarugas, seus ovos e gordura 

usados nesta região. Sendo uma alimentação totalmente diferente daquelas que os lusitanos 

estavam acostumados no reino, sem a fartura dos doces, mas carregado de carne e farinha. 

Porém mesmo com essa descoberta de novos sabores essa mudança não incide em uma fartura 

de comida na colônia. 



 

 

Contudo, a monocultura de exportação sempre teve prioridade em relação à produção 

de alimentos para subsistência. Com a chegada dos representantes da coroa portuguesa, houve 

uma interiorização do povoamento, ampliando a agricultura local (CÂNDIDO, 2010). Ela 

contribuiu para novas formas de expansão ao desbravar terras nunca alcançadas, onde roceiros 

e posseiros passaram a cultivar. Essas pessoas que viviam no interior do Brasil, eram pessoas 

marginalizadas que foram obrigadas a desenvolver um modo de produção de subsistência 

singular a partir da qual também tinha como base a alimentação indígena. A região Paulista de 

Tietê, Pinheiros, dentre outros, possuíam vegetação rasteira, considerado um “clima agradável” 

o que possibilitou a permanência do europeu (CÂNDIDO, 2010). A vida desse povo era 

propriamente nômade de acordo com Candido (2010). A formação desse povo, constituiu-se 

ao longo dos séculos XVI e ao longo de XVIII, quando a atividade de caça e coleta era parte 

inerente de suas vidas. Como já foi citado, os caipiras adotaram modos dos indígenas, um deles 

foi a incorporação de alimentos como a farinha e mandioca, fazendo assim a base alimentar 

desse povo, tal como aponta Cascudo (2011), Candido (2010) e Holanda (1995).  

       Ademais, além desses alimentos citados, o milho é um que tem destaque não só na vida 

caipira paulista como de forma semelhante na vida do negro africano. O maiz foi o tipo mais 

consumido no Brasil colonial, destinado especialmente à engorda do boi. Além disso, o produto 

também era utilizado para fazer bolos, pães, canjica, pipoca, mingau, currais e, principalmente, 

farinha. Fácil de plantar, não servia apenas ao autoconsumo, mas também para alimentar 

animais como: galinhas, porcos e cavalos. Na dieta caipira, também entraram alguns legumes, 

por exemplo, chicória e couve, a gordura e o sal imperavam também nessa dieta rústica. Além 

da cachaça, o sal, como afirma Candido (2010), foi um elemento importante para a 

sociabilidade grupal.  

         Com todas essas transformações que estavam ocorrendo, seja no âmbito social ou 

econômico, com a entrada de imigrantes, trabalho nas lavouras, o açúcar e depois o café, essas 

mudanças trouxeram conflitos, lutas e resistências. Um exemplo, foi o surgimento da feijoada 

como símbolo de resistência (FRY, 2005), símbolo da cultura afro-brasileira e do Brasil como 

um todo.  

A CONSTRUÇÃO DO SÍMBOLO DE NAÇÃO ATRAVÉS DA COMIDA 



 

 

A exemplo da feijoada, hoje em dia, é considerada símbolo de resistência e luta 

inerentes à população afro-brasileira. Há todo um debate sobre como nasceu esse prato 

culinário. Muitos dizem que fora nas senzalas, porém, antes de fazer tal afirmação, é necessário 

analisar a introdução do próprio feijão na dieta. Os escritos quinhentistas mencionam que os 

feijões e as favas já estavam na alimentação indígena do Brasil muito antes do negro africano 

vir para os trópicos, sendo o feijão preto de origem sul-americana, chamado de comaná ou 

cumaná. Em Portugal, citado em documentos do século XIII, intitulados como feigiones ou 

feijom, esse termo foi o “escolhido” para ser usado aqui no Brasil, já que a colonização 

inicialmente foi feita pelos portugueses (CARNEIRO, 2005). 

Na metade do século XVI, introduzem-se outros tipos de feijão na colônia, por 

exemplo, o feijão fradinho, que já era consumido em Portugal e permanece no Brasil até os 

dias atuais, sendo muito utilizado em saladas, massas e no acarajé. Os povos indígenas também 

utilizavam os feijões, porém a sua base alimentar era a mandioca e outros tipos de raízes, a 

partir das quais faziam também bebidas fermentadas.  No entanto, foi o feijão preto que ganhou 

mais popularidade entre os brasileiros. Da mesma forma, os paulistas também consumiam 

feijões, a partir dos quais era feita uma espécie de paçoca com farinha e feijão. 

A plantação de feijão era feita pelas mulheres, sendo de fácil cultivo e também 

cultivado nas residências do interior do país, através dos “roçadinhos”. Durante o século XVIII 

e XIX com o “boom” populacional no país, e quando também a expansão saiu do Nordeste e 

Centro-Oeste, o feijão e mandioca (farinha) se popularizaram. Durante essa mesma época, no 

século XIX, muitos viajantes o citavam quando passavam pelo Brasil. Debret, por exemplo, 

em sua viagem pelo Rio de Janeiro em 1816 a 1831 descreve o jantar de um comerciante na 

região. 

Contudo, mesmo o feijão já sendo consumido entre a população brasileira e em outros 

continentes, a história da feijoada é bem mais complexa. Quando os portugueses chegaram em 

terras tupiniquins, eles encontraram uma alimentação sem carne bovina, com uma dieta 

baseada no consumo de grande quantidade de mandioca, peixe dentre outros tubérculos, como 

já foi salientado. A partir da introdução de novos elementos da cozinha portuguesa e africana, 

por exemplo, houve a adição de animais como vaca, bois, ovelhas, porcos, carneiros, galinhas, 

etc. Na culinária cotidiana; os africanos, de forma diferente dos europeus, consumiam outros 



 

 

tipos de animais - zebra, elefantes, hipopótamo, já que animais como, por exemplo, a galinha, 

eram usados para ofertar às divindades (CASCUDO, 2011).  

Então, com isso, predomina-se a assertiva de que a feijoada nasceu com os negros da 

senzala, pois era o alimento consumido pelas pessoas escravizados. Pedaços como orelhas e 

pés, que eram apreciados na Europa, no Brasil foram para as senzalas, onde juntou-se com 

farinha e feijões. Embora a hipótese anterior seja a mais popular, há autores que afirmam que 

essa versão da história é fantasiosa, pois já existia esse tipo de comida no velho continente 

Adiciona-se ao conjunto de produtos a carne seca, que passou a ser utilizada pela 

colônia como forma de exportação e subsistência devido a sua durabilidade e qualidade. 

Anteriormente a carne que abastecia a colônia era de uma qualidade ruim devido os péssimos 

tratos que os animais recebiam, a carne era de uma consistência dura e alguns consumiam 

apenas no final de semana. Com carne seca entrando no cenário ela acabou sendo mais 

acessível. O mais interessante dessa história é que, para além do embate de onde surgiu a 

feijoada, há um conflito em torno da simbologia que a envolve 

Embora algumas delas possam simplesmente indicar uma busca pela origem 

de certos traços culturais (algumas efetuadas sob uma ótica difusionista), uma 

em especial chama a atenção: a que recusa uma origem escrava, mas aceita a 

possibilidade de ser francesa [...] (MACIEL, 2004, p. 10.) 

Da mesma forma, como assinala Peter Fry (2005), a feijoada distancia-se da Soul Food, 

passou a ser assimilada por todas as partes da população brasileira. Não só a feijoada entra 

como símbolo nacional, mas a comida nordestina, que carrega consigo traços lusitanos, 

africanos e europeus, como afirma Menasche (2007), a comida aparece como a expressão de 

uma cultura. 

Dessa forma, será apresentado a feira de São Cristóvão no Rio de Janeiro, que demarca 

esferas sociais e culturais, especialmente, decorrente da imigração de nordestinos para o Rio 

de Janeiro. É por meio da comida e da alimentação que o bairro São Cristóvão é conhecido por 

ser um bairro mais nordestino do Rio de Janeiro.  

A FEIRA DE SÃO CRISTÓVÃO NO RIO DE JANEIRO- A PRODUÇÃO E CONSTRUÇÃO 

DE IDENTIDADE ATRAVÉS DA COMIDA 



 

 

A comida e a gastronomia, podem ser consideradas culturas, no sentido que se 

constituem como fatores de identidade e ferramentas de comunicação, manifestando as 

identidades sociais e coletivas. Desta forma, a migração dos nordestinos para o Bairro de São 

Cristóvão mostra como o caráter simbólico da comida denota e reforça laços identitários, o 

indivíduo possui a oportunidade de potenciar os seus sentimentos. 

A cozinha e a alimentação tradicional são importantes símbolos de identidade, são 

meios que os indivíduos podem entrar em contato com os lugares de origem. Como bem 

explicado por Cascudo, a alimentação e gastronomia são fixadores psicológicos, resulta que o 

ato de comer certos “pratos” é o equivalente a conectar-se com o lugar ao qual tais preparações 

pertencem. A comida nordestina leva traços da colonização europeia assim como africanas e 

indígenas, temos como exemplo o uso de carnes secas, curadas, feijões, favas e milho. A 

comida nordestina brasileira tem como característica à saciedade que dá após a ingestão, pois 

devido às condições climáticas como a seca do Nordeste, nordestinos criaram mecanismos para 

manter-se saciados por um longo período, a carne de sol por exemplo, tem seu preparo sem 

refinamento, feita de carne bovina, com sal e levada para o sol para poder secar. Os feijões de 

corda têm grande relevância na culinária nordestina podendo ser utilizado mesmo depois de 

sua validação. Outros feijões consumidos são, o de fava, fradinho, verde, mulatinho. Além dos 

feijões e da carne de sol, outro alimento que tem bastante destaque na feira e na culinária 

nordestina é o milho. Com ele são feitas as farinhas, o angu, o cuscuz, fubá, canjica, bolos, 

pamonhas e outros pratos, desde doces aos salgados.  

Como já foi mostrado ao longo do texto sobre o surgimento da invenção da cozinha 

brasileira e suas características, voltamos a atenção para a cozinha nordestina, é possível 

perceber que sofreu influências indígenas, europeias e africanas, com o uso de grãos, farinhas 

e feijões.  A Região do Nordeste Brasileiro, foi a primeira a ser colonizada, principalmente no 

Estado da Bahia, com as capitanias e sesmarias, tornando os portugueses ricos e poderosos nas 

terras tupiniquins.  

        A região do Nordeste, rica durante a colonização, também sofreu com a seca e com a falta 

de modernização quando o Sudeste se tornou o centro do Brasil. Também a pobreza se instalou 

nesses processos. O preconceito se instalou devido a miscigenação. A busca por melhoria de 

vida se tornou objetivo para muitos nordestinos. O Rio de Janeiro e São Paulo foram as duas 



 

 

regiões que mais receberam nordestinos. Esta migração para o Rio de Janeiro na década de 40, 

o bairro que mais recebeu os migrantes foi São Cristóvão, localizado na Zona Norte do Rio de 

Janeiro, remontando a identidade coletiva do Nordeste (HALBWACHS, 1990). Entre a década 

de 40 e 50, a feira de São Cristóvão, de acordo com Nemer (2015, p. 1,) havia um pequeno 

negócio que vendia os produtos vindos do Nordeste "em torno do ponto de desembarque dos 

paus de araras". Depois de cinco décadas, no ano de 2003 que a feira foi transferida para o 

Pavilhão de São Cristóvão funcionando como: Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições 

Nordestinas.  

Nesse espaço eram comercializados produtos que remetiam ao Nordeste, formando, 

criando e ressignificando toda uma sociabilidade entre os moradores da região. Até sua 

incorporação no ano de 2003, a feira era considerada marginal em relação a outras áreas da 

cidade, além de ser marcada por silenciamentos e estigmas. Apesar disso, a feira é um símbolo 

de gastronomia e de resistência habitacional no Rio de Janeiro. Vale destacar que no Brasil, a 

patrimonialização dos bens culturais ainda está predominantemente ligada à cultura das classes 

dominantes apesar das transformações ocorridas a partir da constituição de 1988 que em seu 

artigo 216, prevê o reconhecimento dos bens culturais imateriais como patrimônio a ser 

preservado pelo Estado em parceria com a sociedade. Em dezembro de 2008, a Prefeitura do 

município do Rio de Janeiro declarou o Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições 

Nordestinas, nome oficial do espaço, Patrimônio Cultural dos Habitantes da Cidade do Rio de 

Janeiro, a fim de preservar o espaço e as características nordestinas ali representadas. Em 2010, 

uma lei federal tornou a Feira de São Cristóvão Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. 

É importante salientar, como bem apontado pelo historiador Albuquerque Júnior 

(1994), que a região Nordeste, bem como os nordestinos, são invenções das relações de poder, 

das classes dominantes. De acordo com Mello (2020, p. 667), a região Nordeste – “ora 

objetivada por intelectuais regionalistas filhos dos grupos dominantes, ora por intelectuais 

influenciados pelo pensamento marxista”, e a comida foi uma das formas de criar essa ideia de 

Nordeste.  

Talvez seja possível dizer que o Nordeste do Brasil, como espaço de limites 

simbólicos definidos, tampouco exista. Permanece, em todo caso, como 

repositório de símbolos, mitos, técnicas, imagens e procedimentos que o 

confirmam como um partícipe da diversa, complexa e impura herança cultural 

do mundo. E se é pouco prudente tentar estabelecer os contornos precisos de 



 

 

uma ideia de Nordeste no mundo contemporâneo, pode-se afirmar, com 

alguma segurança, que as distinções dicotômicas presentes em debates 

travados na primeira metade do século XX (tradição versus europeização, 

regionalismo versus modernismo) não mais fazem sentido. As produções de 

seus artistas não buscam afirmar a identidade de um território com fronteiras 

rígidas nem têm pretensões de nacionalizar o que é falado de um lugar do 

país. Somadas, apenas participam, de uma posição específica, dos embates 

transculturais que a globalização ativa (ANJOS, 2005, p.70) 

Desta forma, o surgimento do bairro e da feira de São Cristóvão, aparece como um 

espaço de construção de identidade entre os imigrantes, de sociabilidade e comércio, as quais 

se estabelecem por meio de símbolos culturais e a comida é uma expressão dela. A alimentação 

e a comida é uma forma para se expressar identidade e pertencimento a um grupo e a uma 

localidade. E hoje em dia este espaço ganha o status de atrações turísticas e de patrimônio do 

Rio de Janeiro.   

CONCLUSÃO: 

A alimentação, além de ser um ato no qual o principal objetivo é satisfazer a 

necessidade humana, constitui-se da mesma forma como um elemento cultural. A gastronomia 

e as práticas que estão relacionadas a ela, delineiam como os hábitos compartilhados por todos 

os indivíduos pertencentes a uma determinada sociedade. Apesar das práticas alimentares de 

origem não serem retomadas diariamente, apenas com consumo de alguns alimentos, ou o uso 

de regras gastronômicas específicas, representa a possibilidade de viver, por meio da memória 

e experiências.  

Através das culinárias específicas de cada estado pernambucana, paraibana, alagoana 

etc, viram uma culinária nordestina. A culinária baiana geralmente não é englobada nesse 

rótulo genérico de culinária nordestina. É interessante lembrar que até 1962 a Bahia fazia parte 

da região Leste junto com Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.  É só depois disso 

que ela é incorporada ao Nordeste. 

Concluímos que é comum a comida aparecer como um marcador no campo da 

identidade cultural individual e coletiva e ser analisada como uma das fronteiras simbólicas 

entre indivíduos em contato, dependendo do seu lugar na hierarquia social do país de imigração. 

Sendo assim, ao chegar no Rio de Janeiro os migrantes nordestinos são vistos como subalternos 

e sua comida é inferiorizada. Contudo, a alimentação, sua simbologia e apreciação não são fixa, 



 

 

mas é constituída por reavivamentos e recontextualizações de acordo com os caminhos 

subjetivos e os quadros sócio-históricos em que está inserida. Em função disso, a culinária 

nordestina e a feira de São Cristóvão são ressignificadas ganhando status de patrimônio cultural 

e atração turística 
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