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NutriCidades

Favela e comida: articulando perspectivas de luta pela soberania

alimentar com a luta pelo direito (de estar n)à cidade

Nos  anos  90,  uma  diversidade  de  importantes  movimentos  sociais  de  pequenos

agricultores,  camponeses  e  trabalhadores  sem  terra  formaram  a  rede  internacional  Via

Campesina. Articulando suas lutas entre continentes, os movimentos da Via Campesina se

propuseram não só a lutar pela terra e pelo território em termos materiais, como entenderam

que  era  necessário  lutar  por  termos,  definições  e  conceitos  envolvendo  a  questão  da

alimentação e  sua produção  também em um nível  mais  teórico,  semântico  e  simbólico.

Neste sentido, a Via Campesina revisou criticamente a ideia de "segurança alimentar" em

voga nos documentos de cooperação internacional na época e a contrastou com a ideia de

"soberania  alimentar"  (LEE  2007).  Desde  então,  foram  elaborados  três  pequenos

documentos chave, delineando e defendendo as ideias básicas de soberania alimentar na

perspectiva da Via Campesina.

Logo ao surgir do que poderíamos considerar a corrente semântica e conceitual de sua luta,

a Via Campesina foi a público para proclamar "Soberania alimentar: um mundo sem fome".

No documento, assinado na Cúpula Mundial da Alimentação, em Roma, em 1996, a Via

Campesina afirma:

"Nós, a Via Campesina, um movimento crescente de trabalhadores rurais, organizações
camponesas, agrícolas e de povos indígenas de todas as regiões do mundo, sabemos
que a segurança alimentar  não pode ser  alcançada sem levar  plenamente em conta
aqueles  que  produzem  os  alimentos.  Qualquer  discussão  que  ignore  a  nossa
contribuição falirá a erradicar a pobreza e a fome".

A alimentação é um direito humano básico. Este direito só pode ser realizado em um
sistema onde a soberania alimentar seja garantida. A soberania alimentar é o direito de
cada nação de manter e desenvolver sua própria capacidade de produzir seus alimentos
básicos, respeitando a diversidade cultural e produtiva. Nós temos o direito de produzir
nossa própria  comida  em nosso  próprio  território.  A  soberania  alimentar  é  uma pré-
condição para uma verdadeira segurança alimentar".1

O documento sublinha o papel central daqueles que produzem alimentos, especialmente os

pequenos  agricultores  e  camponeses,  e  contém  uma  crítica  geral  à  liberalização  do

1 Tradução livre. O texto original pode ser referido no Community Report #3 em inglês, disponível em 
www.soberania-alimentar-mare.home.blog



comércio, considerando especificamente que os alimentos são primeiramente uma fonte de

nutrição  e  (deveriam)  apenas  secundariamente  (ser)  um item de  comércio.  Defende  os

alimentos como um direito humano básico, aponta a importância da reforma agrária para

garantir  a  soberania  alimentar  (especialmente  em  países  do  sul  global,  devemos

acrescentar),  e  aponta a  importância  da  proteção dos  recursos  naturais  e  se  posiciona

contra o Acordo Internacional de Direitos de Propriedade da OMC em defesa dos direitos

dos  agricultores  ao  livre  uso  dos  recursos  genéticos  e  sementes  necessárias  para  a

produção  de  alimentos.  O  documento  também  sublinha  o  papel  central  da  mulher  na

produção de alimentos, reivindica o fim da globalização da fome e o controle democrático da

produção de alimentos. Estabeleceu um ponto de partida para o que são agora mais de

duas décadas de amplos debates sobre como os alimentos devem ser produzidos e as

nações devem formular suas políticas e diretrizes em torno da questão da alimentação em

relação à questão da soberania alimentar.

A ideia inicial de soberania alimentar claramente tomou o nível  ou escala nacional  como

central e parte da ideia de que a esfera política nacional é onde os mecanismos da economia

global  devem ser desafiados e tratados, principalmente aqueles com impactos negativos

diretos  ou  indiretos  para  as  classes  sociais  vulneráveis  de  uma  nação.  Como  tal,  a

abordagem se baseia na ideia de que o nível nacional é onde os movimentos sociais que

lutam pela justiça alimentar ou pelo direito de produzir melhor podem intervir na elaboração

de políticas públicas, ao mesmo tempo em que não ignoram a importância da articulação

internacional  como  bem  demonstra  a  estrutura  da  própria  Via  Campesina  como  rede

internacional articulada. 

Em outro importante passo para forjar a soberania alimentar como conceito que orienta a

mobilização e auto-organização da luta, em 2003 a Via Campesina, num breve documento

que resume de certa forma os debates desde o nascimento do conceito oito anos antes,

esclarecendo "O que  é  soberania  alimentar?"  Sendo sucintas,  os  principais  tópicos são

melhores para serem citados do que resumidos. Eles dizem o seguinte:

A soberania alimentar é o DIREITO de povos, países ou Uniões de Estados a definir a 
sua política agrícola e alimentar, sem qualquer políticas de dumping em relação a países 
terceiros. Soberania alimentar inclui:

• priorizar a produção agrícola local para alimentar as pessoas, o acesso de camponeses
e sem-terra à terra, à água, às sementes e ao crédito rural. Daí a necessidade da reforma
agrária, da luta contra os OGM (Organismos Geneticamente Modificados), de livre 
acesso a sementes e de preservação da água como bem público a ser distribuído de 
forma sustentável.



•  o  direito  de  agricultores,  camponeses  de  produzir  alimentos  e  o  direito  dos
consumidores de poder decidir  o que consomem, e como e por quem seus
alimentos são produzidos.

• o  direito  dos  países  de  se  protegerem  de  importações  de  produtos  agrícolas  e
alimentares a preços demasiado baixos.

• preços agrícolas ligados aos custos de produção : podem ser atingidos se os Países ou
Uniões  de  Estados  tiverem  o  direito  de  impor  impostos  sobre  importações
excessivamente baratas, se se comprometerem com uma produção agrícola sustentável,
e  se  controlarem  a  produção  no  mercado  interno  de  modo  a  evitar  excedentes
estruturais.

• as populações tomando parte nas escolhas da política agrícola.

• o reconhecimento dos direitos das mulheres agricultoras, que desempenham um papel
fundamental na produção agrícola e na área alimentar.2

Quanto ao nosso interesse de pesquisa para NutriCities, onde vinculamos uma perspectiva

pesquisa de pesquisa empírica nos territórios com uma perspectiva do trabalho de base

localizado e enraizado, expresso na formação de um grupo local de pesquisa e intervenção

nas favelas  da  Maré  no  Rio  de  Janeiro  para  assumir  esta  pesquisa,  uma questão  que

levantamos ao refletir a relação entre periferia urbana e segurança alimentar é qual é o papel

que os pobres urbanos têm na construção deste conceito e vice-versa, que papel o conceito

tem, ou pode ou deveria ter, para os pobres urbanos e(m) seus territórios? E, como discutido

exaustivamente  por  Richard  Lee,  como  segurança  alimentar  e  soberania  alimentar

certamente  não  significam o  mesmo,  muito  mais  se  complementam de  forma  um tanto

conflituosa, se entendermos com a Via Campesina, que "verdadeira segurança alimentar" só

pode ser alcançada através da "soberania alimentar",  que nexo existe, ou que conexões

existem entre a periferia urbana e a soberania alimentar?

À primeira  vista,  os  habitantes da periferia urbana são mencionados diretamente (como

destacado) em dois pontos da definição de soberania alimentar da Via Campesina: como

"consumidores  que  deveriam  ter  o  direito  de  poder  decidir  o  que  consomem"  e  como

"populações [em geral] que participam das escolhas da política agrícola". Onde muito pouco

é definido, as lacunas dadas provocam-nos a formular uma série de perguntas necessárias

para que, em busca de respostas, estas lacunas possam ser preenchidas com conteúdo.

Entendemos que o conceito de soberania alimentar terá que ser visto de um ângulo que

permita diferentes escalas de análise, bem como de prática e formulações de teoria, e que

ainda  precisa  ser  urbanizado  mais  ampla  e  profundamente,  no  sentido  de  que  os

2 Tradução livre. Para referência ao texto no original vide nota de rodapé 1. 



movimentos sociais das áreas rurais e urbanas cruzem e articulem suas perspectivas e

horizontes de luta. Como tal, ao longo de nosso processo de pesquisa e reuniões mensais

de relatos,  reflexões e planejamento,  culminando nos debates da Semana de Soberania

Alimentar  na  Maré,  realizada  em  dezembro  de  2018,  chegamos  a  formular  o  seguinte

conjunto de questões que vemos como resultado de nosso esforço de pesquisa trazendo

nossa  experiência  de  luta  social  urbana  na  periferia  em  contato  com  o  horizonte  da

soberania alimentar, que orientaram muito desse esforço no sentido de tentarmos encontrar

respostas - conceituais, teóricas, práticas - a elas:

Qual o nosso acesso a alimentos na favela e como nós nos alimentamos? 

Quais  formas encontramos aqui  de  produzir,  distribuir,  vender,  comprar,

preparar, processar e consumir alimentos? 

Qual o nosso papel nisso (enquanto moradores, pesquisadores, militantes

de movimentos sociais da base)?

Considerando que a soberania alimentar como horizonte é um conceito que

sustenta-se em praticas de agroecologia e com isso tambem de agricultura

urbana,  como as  favelas  se  organizam diante  destes  saberes  e  destas

práticas? 

Quais  intervenções  são  possíveis  para  disseminar  conhecimentos  e

práticas rumo a uma periferia menos dependente do(s) (super-)mercados,

da agroindústria e das redes convencionais de distribuição de alimentos,

muitos dos quais envenenados com agrotóxicos? 

Claramente, a última pergunta citada contém respostas a algumas das anteriores, por isso

devemos dar um passo atrás e desvendar estas questões como as temos discutido e o que

temos  descoberto  a  seu  respeito  ao  longo  do  nosso  processo  de  pesquisa-ação e  dos

intensos debates durante a Semana da Soberania Alimentar.



Neste relatório, queremos dar uma breve visão geral de como tendemos a abordar cada

uma destas questões, a fim de dar ao leitor e a nós mesmos uma ideia de para onde ainda

podemos ou devemos ir com as nossas reflexões sobre as experiências com o processo de

pesquisa do projeto NutriCidades/NutriCities, com foco nas duas primeiras:

Qual o nosso acesso a alimentos na favela e como nós nos alimentamos?

Quais  formas encontramos aqui  de  produzir,  distribuir,  vender,  comprar,

preparar, processar e consumir alimentos? 

Como é o caso das grandes cidades no Brasil em geral, o principal centro de chegada e

redistribuição  de  alimentos  no  Rio  de  Janeiro  é  o  chamado  CEASA  (Centro  de

Abastecimento de Frutas e Legumes de uma determinada região). Milhares de cargas de

caminhões chegam ao CEASA do Rio de Janeiro, localizado no bairro da zona norte de

Irajá, semanalmente e diariamente milhares de revendedores compram dos distribuidores.

Assim,  é  possível  que  uma  grande  rede  de  supermercados  ou  um  supermercado

independente compre do mesmo fornecedor que um vendedor individual precarizado. Isso

significa que, de pequena a grande escala, as exigências dos revendedores são atendidas

no CEASA. Com certeza, as principais cadeias de supermercados têm suas próprias redes

de redistribuição além desse centro, mas o que é importante para os moradores das favelas

em relação aos produtos a que têm acesso é que é muito difícil  conhecer a origem e os

meios de produção de um produto, o que também significa que não é possível escolher entre

diferentes origens e modos de produção. 

O  tomate  comprado  no  mercado  semanal  de  uma  das  favelas  da  Maré  pode  ser  da

agricultura  familiar  ou  de  um  complexo  de  produção  agroindustrial,  informação  que

permanece não revelada ao consumidor final, pois muitas vezes nem mesmo o vendedor

tem  essa  informação.  Como  a  aplicação  de  agrotóxicos  é  muito  intensa  na  agricultura

brasileira (ver Relatório Comunitário nº 1), independentemente de se tratar de agricultura

industrial ou familiar, onde quer que os consumidores da Maré comprem seus alimentos,

eles não sabem de onde vem e como foi produzido, mas as chances são muito grandes de

que  métodos  de  produção  convencionais  baseado  no  uso  intenso  de  agrotóxicos  e  na

utilizaçao OGMs dêem origem à maior parte do que ela ou ele tem acesso. Em geral, e como

podemos ver  a  partir  de uma visão  geral  das  entrevistas  que  realizamos sobre hábitos

alimentares com moradores das favelas da Maré, a maioria compra grande parte de seus



alimentos  em  supermercados  locais  ou  em  um  dos  grandes  supermercados  de  bairros

próximos como Bonsucesso (o principal supermercado é o "Guanabara"). Vegetais e frutas

muitos  moradores  também  compram  nas  feiras  semanais,  nas  lojas  "horti  fruti"  locais

(sacolões) ou em barracas permanentes nas principais ruas de aceso das diferentes favelas.

Em sua rotina diária, a grande maioria dos moradores não tem acesso a nenhum tipo de

alimento  produzido  alternativamente,  seja  orgânico  ou  agroecológico,  e  os  mercados

semanais mais próximos onde este alimento é oferecido a preços razoavelmente altos são a

Universidade Federal ou no bairro de Olaria, ambas áreas não ou raramente frequentadas

pelos moradores em geral para comprar alimentos. 

Em termos de uma certa rotina comum de hábitos alimentares, a maioria das pessoas na

Maré tem um café da manhã bastante "leve", consistindo de pão branco, seja apenas com

margarina ou manteiga ou algum queijo ou mortadela e muito café com uma quantidade

razoável de açúcar branco refinado. Uma refeição de grande importância é o almoço, que

geralmente é composto por diferentes tipos de carboidratos, quase sempre contendo arroz e

feijão preto, complementado com batatas (muitas vezes em forma de batatas fritas), farinha

de mandioca, macarrão e acompanhado por algum tipo de carne (bovina, suína, frango) ou

menos frequentemente,  mas ainda comum, peixe,  e não necessariamente,  mas também

muito  comum,  algum tipo de vegetal  e  salada.  As famílias  que cozinham em casa pela

preferência ou pela necessidade de poupar nos seus gastos,  quase sempre terão como

base o arroz e o feijão, onde as refeições variam é no que acompanha esta base. 

Mas também é muito comum almoçar em um dos numerosos restaurantes de rua, seja com

pratos preparados ou comida servido em um buffet, que em geral é repetido na maior parte

dos itens oferecidos, mas que sempre contém uma variedade de vegetais, salada, fontes de

carboidratos, carnes, frango, peixe e ovos. O almoço é uma refeição onde as pessoas na

Maré comem bem, assim como mais tarde ao longo do dia a rotina é menos regular e difere

muito mais de indivíduo para indivíduo. Não é raro, que as pessoas tenham a mesma comida

que comiam durante o  almoço para o  jantar,  aquecendo o que sobra.  Mas outra  forma

comum de satisfazer a fome à noite ou a qualquer hora do dia, para além das duas refeições

do  café  da  manhã  e  do  almoço,  é  comer  "lanche".  Existem  quatro  tipos  principais  de

"lanches",  ou  hambúrgueres  e  suas  variações  adicionando  ovo,  bacon,  queijo,  etc.,  ou

"salgados", variações à base de flores de trigo de pão assado no forno, sempre com algum

recheio de carne, ou "pastel", com massa à base de farinha de trigo com recheio de carne ou

queijo que é frita em óleo quente. Outra forma de fast food é o churrasquinho com espetos



de carne, linguiça e frango fritos na brasa, às vezes acompanhados de arroz e um molho à

campanha (com pedacinhos de tomate, pimento verde e cebola), que se for este o caso,

pode ser considerada a opção de fast food mais completa disponível.

Muitos dos numerosos restaurantes de rua da Maré oferecem um ou mais destes quatro

tipos principais de petiscos ou são restaurantes que oferecem exclusivamente almoço, como

mencionado acima. À noite, há muito poucos restaurantes que oferecem comida comparável

à  que é oferecida no almoço ainda menos no preço acessível  que se pede na hora do

almoço (desde R$ 5,00 a R$ 15,00 para um prato completo na hora do almoço). A maioria

dos restaurantes de lanches também oferece, para acompanhar os lanches ou para serem

consumidos separadamente, sucos de frutas ou açaí. Também existem sorveterias, muitas

vezes  oferecendo  sorvetes  de  baixa  ou  média  qualidade  com  alto  teor  de  gorduras

hidrogenadas. 

Uma  quinta  categoria  que  precisa  ser  mencionada  são  as  pizzarias,  que  também  são

bastante numerosas. Todos os petiscos e refeições também são entregues por motoboys

nas casas dos residentes, se pagarem uma pequena taxa de serviço e também é muito

comum, na hora do almoço, a retirada ou entrega da refeição em um recipiente de alumínio

ou isopor com tampa, a “quentinha”. 

Em  geral  podemos  observar  que  muitos  dos  alimentos  são  de  baixo  valor  nutricional,

representando um conjunto de hábitos alimentares urbanizados, que ocupam cada vez mais

espaço  no  cardápio  das  refeições  diárias  se  comparados  aos  hábitos  alimentares

tradicionais, que as gerações mais velhas, das quais muitas migraram das áreas rurais do

nordeste do Brasil para o Rio, ainda mantêm em algum grau, mas que as gerações mais

jovens  cada  vez  menos  incluem em sua  rotina  alimentar.  Novos  alimentos  ou  tipos  de

alimentos que vêm para integrar a rotina, pelo menos de alguns dos residentes, geralmente

vêm em forma de modas. Isto pode ser dito do "Yaksoba", um prato de macarrão com alguns

legumes e algumas carnes fritas num prato quente, inspirado na cozinha asiática ou, em

menor grau, também de sushi. Vários restaurantes de sushi abriram nos últimos anos na

Maré,  assim como alguns restaurantes de hambúrgueres artesanais,  oferecendo comida

rápida mais cara e de maior qualidade. Estes são consumidos em ocasiões especiais como

aos finais  de semana e normalmente não estão integrados na rotina alimentar  diária da

maioria das pessoas.



Também  é  preciso  mencionar  que  na  maioria  das  ocasiões  sociais  famílias  e  amigos

organizam  churrascos,  churrascos  de  churrasco,  significando  que  a  carne  compõe  o

ingrediente  principal  do cardápio  de acontecimentos sociais.  A cerveja  também é muito

consumida  durante  essas  ocasiões,  como  é  consumida  regularmente  por  uma  parcela

significativa dos moradores da Maré.

Considerando  este  breve  resumo  das  nossas  observações  sobre  hábitos  alimentares  e

padrões  de  consumo  alimentar  nas  favelas  da  Maré,  podemos  identificar  duas

características principais relacionadas com a perspectiva da soberania alimentar. Em termos

de recursos primários, os moradores da Maré têm tão pouca ou nenhuma possibilidade de

escolher de onde vem a sua comida e como ela é produzida, pois também têm meios muito

limitados, em termos de escala, para produzir alimentos por conta própria. Podemos dizer

que há um alto grau de não-soberania em jogo quando se trata da produção de alimentos

primários nas favelas (o papel  das iniciativas em pequena escala  da agricultura urbana

ainda  tem  que  ser  considerado  e  discutido  melhor).  Por  outro  lado,  porém,  podemos

confirmar que muitos alimentos, que são oferecidos nas favelas, que foram processados,

que são alimentos crus transformados em itens consumíveis, foram preparados localmente

em  unidades  de  produção  em  pequena  escala.  Sem  acesso  a  dados  completos  neste

campo,  podemos  considerar  com certeza  que  uma proporção considerável  da  força  de

trabalho que está empregada na Maré está ocupada no campo relacionado à alimentação,

muitas  vezes  organizada  em  pequenos  negócios  familiares  (restaurantes,  lanchonetes,

padarias, vendedores ambulantes). 

A partir de um aprofundamento da análise do que aqui somente é destacado, o que precisa

ser discutido criticamente é como seria possível ampliar a relação e repensar o papel dos

moradores da periferia urbana na luta pela soberania alimentar. Além de apenas consumir e

influenciar a política alimentar através de campanhas, votações ou apoio aos movimentos

sociais rurais, o que pode e precisa ser feito para que os moradores da periferia urbana

possam ganhar mais soberania sobre o que comem e como se abastecem nas favelas?

Essas questões  são  abordadas com o  conjunto  de  perguntas  subsequentes,  que  foram

citadas  acima  e  que  repetimos  e  em  parte  reformulamos  aqui,  pois  orientaram  nossas

discussões  durante  a  Semana  da  Soberania  Alimentar  em  dezembro  de  2018  e  que

continuam a orientar nossas reflexões em curso.



Qual  é  o  nosso  papel  em como alimentos  são  produzidos,  distribuidos,

vendidos,  comprados,  preparados,  processados  (enquanto  moradores,

pesquisadores, militantes de movimentos sociais da base)?

Considerando que a soberania alimentar como horizonte é um conceito que

sustenta-se em praticas de agroecologia e com isso também de agricultura

urbana,  como  as  favelas  podem  se  organizar  diante  destes  saberes  e

destas práticas? 

Quais  intervenções  são  possíveis  para  disseminar  conhecimentos  e

práticas rumo a uma periferia menos dependente do(s) (super-)mercados,

da agroindústria e das redes convencionais de distribuição de alimentos?

Esperamos que seguindo este caminho conceptual, seja possível elaborar estratégias para

os residentes e suas organizações e movimentos, assim como para as instituições públicas,

sobre como repensar o papel da alimentação e o acesso a ela nas periferias urbanas do

século  XXI.  Também  esperamos  que  uma  abordagem  multiterritorial  da  realidade  da

periferia urbana e suas lutas possa ajudar a repensar o conceito de soberania alimentar em

termos de  decolá-lo  da  escala/nível  da  "nação",  transformando-o  em um conceito  rural-

urbano  múlti-escalar, uma ferramenta chave da luta pelo direito (de estar n)à cidade. No

encontro  da  agroecologia  com  a  agricultura  urbana  e  na  ligação  das  perspectivas  de

movimentos sociais urbanos e rurais com a realidade nas periferias urbanas, esperamos

encontrar chaves que tornem isso possível. 
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