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Se toda coincidência 

Tende a que se entenda 

E toda a lenda 

Quer chegar aqui 

 

A ciência não se aprende 

A ciência apreende 

A ciência em si 

 

Se toda estrela cadente 

Cai pra fazer sentido 

E todo mito 

Quer ter carne aqui 

 

A ciência não se ensina 

A ciência insemina 

A ciência em si 

 

Se o que se pode ver, ouvir, pegar, medir, 

pesar 

Do avião a jato ao jaboti 

Desperta o que ainda não, não se pôde 

pensar 

Do sono eterno ao eterno devir 

Como a órbita da terra abraça o vácuo 

devagar 

Para alcançar o que já estava aqui 

Se a crença quer se materializar 

Tanto quanto a experiência quer se 

abstrair 

 

A ciência não avança 

A ciência alcança 

A ciência em si 

 

 

 

 

(A ciência em si: Gilberto Gil e Arnaldo Antunes) 



 

 

 

RESUMO 

MURTA, Nadja Maria Gomes. O acaso dos casos: estudos sobre alimentação, cultura e 

história. Tese de doutorado em Ciências Sociais (Antropologia), apresentada à Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). São Paulo, 2013. 

 

 

A reflexão desenvolvida a partir de três estudos de casos – a alimentação dos marinheiros 

portugueses do século XIX, a situação de segurança alimentar e nutricional de uma 

comunidade remanescente de quilombo e a alimentação referida ao escravo negro no       

Brasil – busca demonstrar que o valor (biológico e cultural) atribuído ao alimento está 

diretamente relacionado à noção do que é uma alimentação saudável. Tendo como referência 

os manuscritos médicos da marinha portuguesa, os livros científicos da época e as narrativas 

de viajantes dos séculos XVIII e XIX, procuramos demonstrar que o conhecimento científico 

vigente associado ao hábito alimentar da elite europeia foram os modelos explicativos 

adotados para desqualificar os alimentos e a comida dos colonizados, bem como para a 

recusa, por parte dos marinheiros, da ração que lhes era imposta. Por outro lado, na atualidade 

ocorre o mesmo pois, o modelo biomédico prevalecente destitui de valor classificações dadas 

aos alimentos pelos povos tradicionais, desconsiderando que algumas foram tidas como 

científicas até o início do século XIX. Por estes e outros motivos apresentados ao longo desse 

trabalho, concluímos que se faz necessário adotar um olhar crítico frente à história da 

nutrição. Olhar válido para todos os profissionais  que trabalham com a alimentação e a 

nutrição de coletividades – sejam aqueles voltados para o passado ou aqueles voltados para o 

momento atual. 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Antropologia, Escravos, História da Nutrição, Marinheiros, Práticas 

Alimentares, Quilombolas. 

 



 

ABSTRACT 

 

MURTA, Nadja Maria Gomes. Chance of cases: studies on food-nutrition, culture and 

history. PhD thesis in Social Sciences (Anthropology), submitted to the Pontifical Catholic 

University of São Paulo (PUC-SP). São Paulo, 2013. 

 

 

The reflection developed from three case studies - the food of the Portuguese seamen of the 

nineteenth century, the situation of food and nutritional security of a remaining quilombo 

community and food referred to black slaves in Brazil - seeks to show that the value 

(biological and cultural) attributed to food, is directly related to the notion of what is a healthy 

diet. With reference to the Portuguese Navy medical manuscripts, scientific books of that time 

and the narratives of travelers of the eighteenth and nineteenth centuries, we seek to 

demonstrate that current scientific knowledge associated with the feeding habit of the 

European elite were the explanatory models adopted to disqualify foods and the food of the 

colonized, as well as the refusal, by the seamen, of the feed imposed to them. Moreover, it 

also occurs today because the prevalent biomedical model dismisses the value of ratings given 

to foods by traditional peoples, ignoring that some were taken as scientific to the early 

nineteenth century. For these and other reasons presented throughout this work, we conclude 

that it is necessary to adopt a critical look to the history of nutrition. A look valid for all 

professionals who work with food and nutrition of collectivities – for those facing the past or 

those facing the current moment. 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Anthropology, Slaves, History of Nutrition, Seamen, Food Practices, 

Quilombolas. 

 

 

 



RÉSUMÉ 

 

MURTA, Nadja Maria Gomes. Le hasard des cas : études sur alimentation-nutrition, 

culture et histoire. Thèse de doctorat en Sciences Sociales (Anthropologie), présentée à la 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). São Paulo, 2013.  

 

 

 

La réflexion développée à partir de trois études de cas – l´alimentation des marins portugais 

du XIX siècle, la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle d´une communauté 

subsistante de quilombo et l´alimentation attribuée à l´esclave noir au Brésil - cherche à 

démontrer que la valeur (biologique et culturelle) donnée à l´aliment est directement liée à la 

notion de ce qu´est une alimentation saine. Ayant comme référence les manuscrits médicaux 

de la marine portugaise, les livres scientifiques de l´époque et les récits de voyageurs des 

XVIII et XIX siècles, nous cherchons à démontrer que la connaissance scientifique en 

vigueur, associée à l´habitude alimentaire des élites européennes, ont été les modèles 

explicatifs adoptés pour disqualifier les aliments et la nourriture des colonisés, ainsi que pour 

le refus, de la part des marins, de la ration qui leur était imposée. D´un autre côté, au moment 

présent la même chose se passe, le modèle biomédical qui prévaut destitue de valeur des 

classifications données aux aliments par les peuples traditionnels, ne tenant pas compte du fait  

que quelques-unes ont été considérées scientifiques jusqu´au début du X  siècle. Pour ces 

raisons et pour d´autres présentées au long de ce travail, nous concluons qu´il est nécessaire 

d´adopter un regard critique face à l´histoire de la nutrition. Regard valable pour tous les 

professionnels travaillant avec l´alimentation et la nutrition des collectivités – qu´ils soient 

concentrés sur le passé ou sur le moment actuel. 

 

 

 

 

 

MOTS-CLES : Anthropologie, Esclaves, Histoire de la Nutrition, Marins, Pratiques 

Alimentaires, Quilombolas. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Preferimos acreditar, e é conveniente que assim seja, que este trabalho é apenas uma 

reflexão sobre a relação homem-alimento-comida-nutrição, não se desenhando como uma tese 

em seu sentido estrito. Muitos dos aspectos aqui apresentados levar-nos-ão a novas reflexões, 

pois a matéria prima do trabalho foram se oferecendo ao longo do doutoramento – eis aqui o 

motivo do título. 

 As investigações apresentadas podem, à primeira vista, nos levar a pensar que nada 

elas têm em comum: marinheiros, quilombolas e escravos. O fio condutor, entretanto, é a 

reflexão sobre práticas alimentares e sobre a fragilidade dos estudos que envolvem a 

alimentação e a nutrição. Tal fragilidade pode ser identificada nos vários debates aqui 

apresentados. Não desconhecemos que a mesma fragilidade possa ser encontrada no nosso 

próprio trabalho, ele é entretanto um esforço de realizar um exercício interdisciplinar 

(Alimentação-Nutrição, Antropologia e História) e de reflexão crítica sobre a ciência da 

nutrição que pouco conhece da sua história. 

 Organizamos este trabalho em três capítulos a partir de três estudos de caso: 

1. Comedorias a Bordo: as rações da marinhagem portuguesa no decorrer  do 

século XIX – entre o prescrito e o consumido. 

2. Quartel do Indaiá: alimentação e  meio ambiente.  

3. Alimentação dos Escravos: um caso ainda inconcluso. 

 

Nas considerações finais apresentamos uma síntese dos estudos de caso, retomando as 

questões centrais.  
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COMEDORIAS A BORDO: AS RAÇÕES DA MARINHAGEM PORTUGUESA NO 

DECORRER  DO SÉCULO XIX – ENTRE O PRESCRITO E O CONSUMIDO. 

  

 

 A leitura que fizemos dos textos que serão apresentados ao longo deste capítulo 

mostram no nosso entender que os homens pertencentes às armadas foram os primeiros 

indivíduos a terem sua alimentação regulada pelos Estados. No caso específico do marinheiro, 

as rações alimentares eram prescritas para que os alimentos não acabassem ao longo das 

viagens, bem como uma tentativa de conservação de sua “saúde e robustez”, uma vez que 

estava sujeito às intempéries e aos desgastes físicos advindos da profissão.   

 A pesquisa apresentada a seguir deu-se a partir de um encontro casual com fontes 

documentais pertencentes ao Arquivo Geral da Marinha (Lisboa/Pt) e, “como o acaso é 

importante
1
”, à medida que as conhecia, e frente à novidade e às diferentes possibilidades de 

análise que o material encontrado oferecia, surgiu esse estudo de caso. Por se tratar de uma 

primeira análise centrada, especificamente, no que envolve as tabelas de rações destinadas aos 

marinheiros sadios, vigentes durante o século XIX, acreditamos que tais fontes poderão 

iluminar novas pesquisas e debates. 

Nossa análise se baseou nas seguintes fontes: 1. Documentos contidos nas caixas 

denominadas “Comedorias, Gêneros e Rações
2
”: correspondências trocadas entre as diversas 

instâncias de poder da Marinha e do Reino de Portugal, ordens de serviços, processos de 

arrematação e compras de gêneros, registros de abastecimentos das embarcações, mapas de 

controle de estoque, relatórios das Juntas e Comissões de Saúde Naval, rascunhos das 

proposições das tabelas, dentre outros. 2. Diários náuticos
3
 redigidos por capitães e 

                                                   
1 Frase da letra da música Nem eu de Dorival Caymmi. 

2
 Especificamente as caixas: 110 (pastas contendo os anos de 1800  a 1824); 111 (anos: 1825  a 1844); 112 

(anos: 1845 a 1878) e 113 (anos: 1879 a 1900). 

3 Especificamente os diários náuticos das embarcações: Nau Vasco da Gama (anos 1858 a 1859); Fragata Dom 

Fernando (anos 1859 a 1860); Barca Martinho Mello (anos: 1861 a 1874); Corveta Sagres (anos: 1868 a 

1874); Corveta Estefânia (anos: 1868 a 1872); Corveta Sá da Bandeira (anos: 1869 a 1871); Vapor Tete 

(anos: 1868 a 1879); Fragata Dom Fernando II e Glória (anos: 1869 a 1872); Corveta Dom João I (anos: 

1871 a 1872); Corveta Duque de Palmela  (anos: 1870 a 1872); Canhoneira Sado (anos:1876 a 1877) e 

Corveta Mindello (anos: 1876 a 1880). 
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comandantes. 3. Relatórios de viagens dos cirurgiões
4
. 4. Publicações da época: Ordens da 

Armada, tratados de higiene naval e jornais.  

Os documentos e publicações listados nos itens de 2 a 4 resultaram de pesquisas que 

foram realizadas a partir da leitura das fontes documentais do item 1, sendo o levantamento 

realizado no período de abril a outubro de 2010. 

 Frente à riqueza das fontes documentais encontradas, nosso olhar voltou-se para as 

seguintes questões: Quantas tabelas foram editadas? Que modificações sofreram ao longo dos 

anos? Quem as formulava? Quais preceitos seguiam? Como os gêneros alimentícios eram 

adquiridos? Como eram armazenados? Quais as condições para o seu preparo? O prescrito era 

o oferecido e o consumido?  

 

1.1. As Tabelas de Rações  

 

Foi indispensável uma leitura atenta a todos os documentos constantes nas já citadas 

caixas referentes às “Comedorias, Gêneros e Rações” e confrontá-los com as publicações 

editadas pela Armada portuguesa, para concluirmos que a alimentação dos marinheiros ao 

longo do século XIX foi regulada por doze tabelas. Destas, duas foram editadas em caráter de 

teste, e uma  já regulamentada no século XVIII (Tabela 1). 

Podemos constatar, ao observamos a Tabela 1, que entre as doze tabelas de rações que 

vigoraram no período, nove (75%) foram editadas a partir da segunda metade do século XIX. 

O que pode ser explicado pela crescente influência dos médicos/cirurgiões, dada a 

consolidação da biomedicina, o advento das primeiras tabelas de composição de alimentos e 

às reformas políticas vividas no período
5
.  

 

                                                   
4 Relatórios de viagens: da Brique Mondego (1855-57) por José Antonio Maia; da Brique Sado por Carlos 

Guilherme de Faria e Silva; da Corveta Dom João I (1859-62) por José Maria de Mello Dias; da Escuna 

Barão de Lazarim (1861-64) por António Pinto Roquete; da Corveta Nova Goa (1865-66) por José Maria de 

Mello Dias. 

5 Dedicaremos um tópico para discutirmos as duas primeiras, por considerarmos objeto de maior interesse para o 

nosso estudo. As questões políticas fogem ao nosso propósito. 
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Tabela 1. Tabelas de Rações, que vigoraram no decorrer do século XIX, segundo ano e data de 

publicação. 

Ano Data de Publicação 

1797 07 de janeiro 

1832 06 de abril 

1835 17 de março 

1852 21 de abril 

1861 28 de junho 

1868 30 de dezembro 

1870* 18 de maio 

1871
 

15 de fevereiro 

1879 15 de julho 

1895* 12 de dezembro 

1896
 

30 de janeiro 

1898 10 de fevereiro 

 *Tabelas teste. Fonte:  Arquivo Geral da Marinha – AGM/Lisboa. Dados compilados pela autora. 

 

As embarcações eram como “cidades em miniatura”, e a atenção à saúde de seus 

habitantes ficava sob a responsabilidade de médicos que se pautavam nos preceitos da 

Higiene Naval. No período estudado, a Higiene era tida como a principal disciplina da 

medicina, sendo relacionada aos hábitos e práticas para a garantia da manutenção e 

prolongamento da vida, estando ligada ao controle da vida individual e coletiva. Em seu 

Tratado de Higiene Naval, publicado originalmente em 1856, o médico francês Jean-Baptiste 

Fonssagrives
6
 (1823-1884), fez as seguintes considerações:  

 

O navio e a cidade são habitados por uma população composta de 

elementos diversos, quanto às idades e profissões, ao grau de cultura de 

espírito e às aptidões mórbidas; têm em comum semelhantemente, seu 

modo de construção, atmosfera, salubridade e alimentação que se lhes são 

                                                   
6 Fonssagrives é tido como um dos mais notáveis higienistas de sua época. Foi médico da Marinha francesa e 

professor de Higiene na Faculdade de Medicina de Montpellier, tendo publicado, entre livros e manuscritos, 41 

obras. 
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próprias; sentem as mesmas necessidades de água e luz, diferindo só nos 

meios de as satisfazer: um sistema análogo de desinfecção, limpeza e canos 

lhes é indispensável; ambos por último, estão expostos ao flagelo das 

epidemias, que, se umas vezes iludem as mais severas prescrições da 

higiene, outras também são o castigo cruel do desleixo a respeito dessas 

prescrições mais essenciais. A higiene pública e a particular estão ainda 

mais estreitamente ligadas no navio do que nas cidades (FONSSAGRIVES, 

1862, p.80-81). 

 

Feito este pequeno esclarecimento, voltamos ao nosso tema. As tabelas estabeleciam 

os gêneros alimentícios, suas respectivas quantidades e o tipo de refeição a ser preparada. 

Havia diferença entre as rações a serem consumidas pela marinhagem que se encontrava em 

terra (fundeados), ou em viagem (à vela), como também para aqueles que necessitavam de 

cuidados médicos nos hospitais da marinha, ou nas enfermarias das embarcações. No que 

tange aos marinheiros sadios, a principal diferenciação baseava-se no tipo de alimento e 

quantidade a ser distribuída: para os que se encontravam em terra – carne fresca, pão e vinho
7
 

em maior quantidade e para os que estavam em viagem – carne salgada, bolacha (espécie de 

pão com maior assadura) e vinho em menor quantidade.  

As rações eram divididas em ração de gordo – quando no cardápio havia carne rubra 

(vermelha) fresca ou salgada e em ração de magro – que continha bacalhau ou outros peixes 

salgados ou ainda, pela ausência dos mesmos. A supressão de carne rubra era uma norma 

religiosa da igreja católica, que impunha a abstenção da mesma em todo período da quaresma 

e em alguns dias da semana. No entanto, ao longo do século, encontramos várias solicitações 

de dirigentes para que tal abstenção fosse desconsiderada (maior número a partir da década de 

50), sendo na maioria das vezes aprovada como podemos observar nas transcrições abaixo: 

 

O Conselho de Administração da Marinha tem a honra de levar ao 

conhecimento de V.Ex
a.
, que tendo de se distribuir às guarnições dos navios 

da Armada na próxima Quaresma, rações de magro, o que não é suficiente 

alimento para indivíduos que são obrigados a trabalhos violentos; julga por 

tanto necessário, que durante a Quaresma se distribua às referidas 

                                                   
7 Tido à época como um dos principais alimentos da ração náutica. O uso de bebidas fermentadas era uma 

recomendação médica, pois eram tidas como reparadoras e tônicas para marinheiros e soldados: “[...] a reparação 

que exigem suas forças enfraquecidas pelos trabalhos [...] demandam o uso de bebidas fermentadas e 

espirituosas, tais como o vinho, a aguardente, a cerveja, a cidra e o hydromel”. (SILVA, 1819, p.35). 
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guarnições nas Quartas, Sextas e Sábados, inclusive toda a Semana Santa, 

rações de magro, e nos outros dias de gordo, como se há praticado nas 

Quaresmas anteriores [...]. (LAZAREM; VIEIRA; LOBATO; DUARTE, 

1852). 

Manda Sua Majestade El-Rey Regente Nome do Rey, pela Secretaria dos 

Negócios da Marinha e do Ultramar, participar ao Conselho de 

Administração da Marinha, que conformando-se com a proposta que foi o 

Oficio de 13 do corrente mês, há por bem Determinar que segundo a prática 

seguida nos anos anteriores sejam abonadas na atual Quaresma rações de 

magro às Guarnições dos Navios da Armada nas Quartas-feiras, Sextas e 

Sábados, inclusive toda a Semana Santa, e nos mais dias da Semana rações 

de gordo [...]. (PORTUGAL, 1855). 

 

O valor relativo ao custo da ração diária era incorporado ao salário do marinheiro 

sendo abonada a seco – quando os gêneros alimentícios eram distribuídos aos marinheiros 

e/ou a seus comandantes, a dinheiro – repasse direto ao marinheiro e/ou ao comandante para 

compra dos gêneros listados nas tabelas, ou mistas – a seco e a dinheiro. Em casos de licença 

por 24 horas ou mais, o seu custo era revertido a favor da Fazenda Real, sendo os 

comandantes dos navios responsáveis pelo envio mensal deste tipo de ocorrência (SILVA, 

1861).  

As rações abonadas eram submetidas à prestação de contas na Contadoria Geral da 

Marinha ou na Fazenda (quando o problema não era resolvido pela Contadoria), estando 

sujeitas à auditoria. Como foi o sucedido com o comandante da Nau Dom João VI que, em 24 

de maio de 1830, foi convocado para explicar os motivos do gasto em decorrência de maior 

consumo de vinho. O Comandante justificou que o fato deu-se pela qualidade do vinho que 

lhe havia sido entregue, chamando a atenção para um regimento datado de 1797 que, em 

casos como o ocorrido, autorizava a distribuição de maior quantidade de vinho, o que o levou 

a ter um aumento no gasto. No dia 25 de maio, o Major General da Armada, Carlos May, 

encaminhou uma solicitação pedindo esclarecimentos ao representante da Contadoria sobre a 

legalidade do ato praticado (resposta afirmativa), e em 27 de maio o seu ressarcimento foi 

autorizado: 

 

Achando-se nesta Contadoria Geral da Marinha em ajustamento a conta de 

Joaquim José de S’Anna [...] Comandante da Nau D. João VI [...] se 
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conheceu que diariamente se deu meia canada
8
 de vinho a cada uma das 

praças da Guarnição desde 22 de Maio de 1829 até 19 de Dezembro de 

1829, em conseqüência de [...] conhecer  que o vinho da ração não era [...] 

generoso antes sim de mais inferior qualidade e que não estando no caso de 

se dar a terça de canada que se desse a meia canada a cada uma das praças 

[…]. (FERREIRA, 24 maio1830). 

[…] só posso informar a V. Exª. que por não ser vinho generoso o que se 

recebeu para a viagem se deu a meia canada, conforme ordena o Regimento 

de 7 de Janeiro de 1797 [...]. É quanto posso informar a V. 

Exª.(FERREIRA, 26 maio1830). 

[…] se digne mandar abonar ao suplicante o excesso da dita despesa a vista 

do deferido. (MAY, 27 maio1830). 

 

Outro aspecto a ser destacado é o que se refere ao consumo de água. Para os 

marinheiros fundeados, sua quantidade não era estipulada, embora houvesse recomendação de 

menor ingestão para aqueles que se encontravam em “climas quentes”.  Era consenso, entre os 

médicos daquela época, que nos lugares de climas quentes a água pura, quando ingerida em 

grande quantidade, causava suores excessivos, problemas digestivos, diarreia e fraqueza geral. 

Em seu livro (originado de seu relatório médico da viagem que fez no Brique Mondengo nos 

anos de 1855 a 1857) o Doutor José Antonio Maia, fazia as seguintes considerações: 

 

O uso excessivo da água é inconveniente para a saúde. Nos climas quentes, 

e quando o trabalho é violento e aturado, o marinheiro experimenta um 

aumento considerável da temperatura, ao qual se segue a transpiração 

abundante e sede notável. O homem ignorante crê poder, sem 

inconveniente, mitigar a sede que o devora bebendo grande quantidade de 

água, engana-se. O resultado é ativar mais a transpiração, fatigar o 

estômago com grandes volumes de água, e promover as diarreias, cólicas, e 

outras doenças intestinais. (MAIA, 1859, p.65-66, grifo nosso). 

 

Para minimizar a sede nestes lugares, era recomendado que, à água, fosse adicionado 

algum outro líquido como o vinho, a aguardente, o vinagre, o sumo do limão, dentre outros. A 

adição destes líquidos era também uma maneira de “tonificar” a água dotando-a de 

“propriedades estimulantes”. Outra recomendação era que a mesma fosse ingerida somente 

durante as refeições, sendo esta uma maneira de minimizar os suores excessivos:  

                                                   
8 Uma canada : 2,662 litros. Para os valores citados na transcrição: meia canada :1,331 litro; terça: 887ml. 
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Portanto se o indivíduo puder acostumar-se a não beber água senão à 

comida, tem dado um grande passo para a conservação da sua saúde: e 

quando há necessidade de a beber seja imperiosa; não o deverá fazer senão 

em muito pequena quantidade [...], será bom juntar-lhe sempre algum outro 

líquido, devendo ser de preferência vinho, porque além de lhe tirar certa 

crueza, torna-a de mais fácil digestão, dando-lhe igualmente propriedades 

estimulantes tão necessárias em tais climas (FARIA e SILVA, 1859, p.158). 

Sabendo teoricamente que o abuso dos líquidos é prejudicial nos climas 

quentes por ser causa de suores abundantes, tínhamos adotado como regra 

[...] não beber líquido algum no intervalo das comidas [...]; e devemos a esta 

precaução a felicidade de termos resistido às influências insalubres [...] 

(FONSSAGRIVES, 1862, p.321). 

 

As explicações dadas para as disfunções causadas pelo “uso excessivo da água”  foram 

assim descritas por Fonssagrives (1862, p.321):  

 

A razão é fácil de conceber: o estômago, distendido incessantemente pelos 

líquidos, perde a sua elasticidade e digere mal; o apetite embota-se; suores 

abundantes causam ao organismo perdas que o enfraquecem; tudo numa 

palavra concorre para diminuir a reparação e aumentar as perdas do 

organismo, que, avassalado por estas duas influências debilitantes, fica 

exposto a grandes perigos. [...] e por isso as diarreias [...] provém talvez em 

parte da grande quantidade de água [...] que passa sem ser digerida através 

do tubo intestinal (op.cit., p.321).  

 

Como os marinheiros eram “ignorantes” e não costumavam seguir as normas 

científicas, havia recomendações e estratégias com vistas a evitar o uso excessivo da mesma:  

 

Os oficiais acatam os conselhos da ciência, mas os marinheiros não os 

atendem [...]. Entendemos que nos países quentes [...] é necessário não a 

distribuir a granel para se evitarem excessos prejudiciais; e julgamos 

suficientes dois litros em cada dia, porque as duas perspirações pulmonar e 

cutânea não fazem perder mais que um quilograma de água em vinte e 

quatro horas. (FONSSAGRIVES, 1862, p.321). 

Para evitar que o marinheiro use em excesso da água em países quentes, 

como meio de mitigar a sede, será conveniente distribuir-lhe todos os dias, 
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às onze horas da manhã, uma bebida tônica que tenha a virtude de mitigar-

lhe a sede [...]. (MAIA, 1859, p.66). 

Para evitar que os marinheiros abusem, deve-se-lhe dar fundeados nos 

portos a mesma ração de água que à vela e não consentir que a bebam 

quando estiverem suados e fatigados de trabalho, porque mais de uma vez 

se tem observado casos de morte repentina, devido a ingestão de uma 

grande quantidade de água fria. (FARIA e SILVA, 1859, p.158-159). 

 

 A quantidade de água calculada para o consumo do marinheiro, que se encontrava em 

viagem, era de dois litros por dia. Entretanto, se por algum motivo a duração da viagem fosse 

maior do que o previsto, ou se constatassem alterações na qualidade da água (aspecto, sabor e 

odor) que era armazenada em um ou mais tanques, a quantidade distribuída era reduzida. Este 

procedimento causava sérios transtornos na viagem, além de comprometer a saúde dos 

marinheiros. 

Tais transtornos foram relatados por Delfim José de Oliveira, Capitão da Fragata Dom 

Fernando, que partiu de Lisboa no dia dois de julho de 1859 com destino a Tete (uma das 

colônias pertencentes ao atual Moçambique) levando soldados e degredados para a Costa 

Oriental da África. Nos primeiros dias da viagem, a água era encontrada em tinas  localizadas 

na tolda (parte superior da fragata), sendo livre o seu consumo. Tal fartura dura pouco. Pois, 

no dia onze de julho o Capitão Oliveira (1860, p.13.), em seu diário, fez o seguinte 

comentário: “começou a distribuição de água, feita duas vezes por dia, quartilho e meio
9
 de 

cada vez”. E, devido às condições adversas vividas nos últimos dias do mês de agosto “norte 

duro com aguaceiros; frio de rachar; mar grosso” – o que levou a Fragata Dom Fernando “a 

andar em passos de aranha”, fez-se necessário reduzir a quantidade de água para meia 

canada
10

 por dia (op.cit., p. 27-31). No dia dois de setembro o Capitão Oliveira escreveu as 

seguintes considerações acerca da morte de um marinheiro: 

 

Marinheiros, soldados e degradados, há dois meses que comem carne 

salgada, alguma dela já deteriorada, e feijão, tendo como ração de água 

apenas meia canada; e como é recebida em coletividade nas bandejas, onde 

não se pode ser demarcada por causa do balanço e por outras razões vêem-

se na necessidade de a beber logo depois de distribuída, às 8 horas da 

                                                   
9 Cada quartilho e meio equivale a 0,998 litro.  

10 Meia canada equivale a 1,331 litro. 
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manhã. Já nesta viagem se tem visto algumas praças em estado de loucura 

por efeito da sede [...] e o mais provável é que o número 74 não estivesse 

em seu perfeito juízo quando se dirigiu a latrina, ou que lá escorregasse ou, 

finalmente, que uma vertigem, produzida pela muita sede tenha sido a causa 

do desastre. (op. cit., p.33-34). 

 

As tabelas eram propostas por juntas ou comissões de saúde que, em geral, eram 

compostas por cirurgiões, comandantes das estações navais, capitães dos diferentes tipos de 

embarcações, agentes da fazenda e governadores das províncias (participação esporádica). 

Depois de formuladas seguiam o seguinte fluxo: eram remetidas para apreciação e parecer dos 

representantes de maior grau da Marinha e da Fazenda Real, e à realeza para parecer final, 

culminando em Decreto ou Portaria Real. Caso não fossem consideradas satisfatórias, em 

alguma das instâncias de poder, retornavam para as juntas ou comissões que faziam as 

adequações sugeridas e novamente eram submetidas à apreciação. Dada a importância das 

referidas juntas e comissões, posteriormente, nos deteremos nas discussões levantadas por 

algumas delas. 

 É importante ressaltar que no decorrer do século XIX, diferentes medidas padrão 

foram utilizadas para o cálculo dos valores per capita das rações e da quantidade total de 

gêneros a ser embarcada. Até a Tabela de 1852 para os cálculos, eram utilizadas as medidas: 

alqueire, arrátel, arroba, onça, quintal, etc., para os sólidos (secos) e almude, barril, canada, 

etc., para os líquidos (molhados).  

De acordo com Corso (2004, p.90), as medidas alqueire, almude e arrátel são de 

origem árabe e a utilização delas data da formação de Portugal. Tais medidas, ao longo dos 

séculos, sofreram variações – para exemplificar o padrão do arrátel (que era confeccionado 

em ferro fundido ou em granito) variou de 353g. (séc. XIII) a 459g. (séc.XIX). Ainda segundo 

o autor (2004, p.91), “o atual sistema métrico baseado em uma estrutura de múltiplos com 

prefixos gregos, e submúltiplos com prefixos latinos, decimais da unidade” (litro, metro e 

quilograma), foi concebido por Gabriel Mouton, um vigário de Lyon, no ano de 1670, sendo 

denominado no século XIX como Sistema Métrico Francês.  

No Quadro 1 apresentamos as tabelas de 1797, 1832 e 1852, onde os padrões de 

medidas são os citados anteriormente. A tabela de 1835 foi excluída da apresentação, pois a 

única diferença, em relação à de 1832, se refere ao número de refeições, que passou de duas 

(almoço e ceia) para três (almoço, jantar e ceia), não havendo modificações no que tange ao 
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tipo de gênero alimentício e sua respectiva quantidade. Fato que podemos constatar pelo 

decreto abaixo:  

Sua Majestade a Rainha conformando-se com que expõe o Major General 

da Armada em seu Ofício de 28 passado, sobre a conveniência, que 

resultaria para a conservação da saúde, e robustez das guarnições dos 

Navios de Guerra, fazendo-se uma pequena alteração na atual Tabela de 

rações, mandada observar por decreto de 6 de abril de 1832, a fim de fazer 

três comidas no dia, em lugar de duas, que até aqui se distribuíam [...]. 

(ROCHA, 1835). 

 

 

Tabela de 1797* Tabela de 1832** Tabela 1852*** 

Pão ou bolacha ordinária: 1 arrátel 
ou farinha de pau11 : 1/15  alqueire. 

Pão ou bolacha ordinária:1 arrátel 
ou farinha de pau: 1/15  alqueire. 

Pão ou bolacha: 1 arrátel ou 
farinha de pau: 1/15  alqueire. 

Feijão ou outro legume: 1/40 
alqueire ou Arroz : 8 onças 

Feijão ou outro legume: 1/60 
alqueire ou arroz: 1/4 arrátel. 

Feijão ou outro legume: 1/60 
alqueire. 

Vaca fresca: 1 arrátel  ou  vaca 
salgada ou porco salgado: 1 arrátel 
(à vela) ou 3/4 de arrátel 
(fundeado) ou bacalhau: 1/2 arrátel 
ou arroz: 3/4 arrátel. 

Vaca fresca ou salgada c/osso: 18 
onças ou s/ osso: 12 onças; ou 
porco salgado: 12 onças ou  
bacalhau: 9 onças ou  peixe 
salgado : 9 onças ou arroz: 9 
onças. 

Vaca fresca ou salgada: 3/4 arrátel 
ou porco salgado: 3/4 arrátel ou 
bacalhau: 3/4  arrátel  ou peixe 
salgado: 3/4 arrátel ou arroz: 3/4 
arrátel. 

Vinho:  1/2  canada (à vela) ou 1/3 
canada (fundeado) ou aguardente: 
1/12 canada. 

Vinho: 1/3 canada (à vela) ou 1/4 
de canada (fundeado) ou 
aguardente: 1/12 de canada. 

Vinho: à vela – 1/3 canada; 
fundeado – 1/4 de canada ou 
aguardente: 1/12 de canada. 

Azeite: 1/60 de canada ou toucinho: 
4 onças. 

Azeite: 1/60 de canada ou toucinho: 
1 onça. 

Azeite doce: 1/60 de canada. 

Vinagre: 1/30 de canada Vinagre: 1/30 de canada. Vinagre: 1/30 de canada. 

Sal: 1 onça Sal: 1 onça ou 1/400 alqueire. Sal: 1/400 de alqueire. 

  Café ou cacau: 1/24 arrátel ou  chá 
1/64 arrátel.  

  Açúcar: 1/30 arrátel. 

Quadro 1. Tabelas de rações da marinhagem, editadas nos anos de 1797, 1832 e 1852, segundo gêneros 

alimentícios e quantidades. Fonte:*MAY (1814); ** LEITE; CAMPELO (1835); *** CARVALHO (1852). 

 

Essa alteração era uma antiga reivindicação dos cirurgiões portugueses, que se 

pautavam nos preceitos contidos em uma resolução da Sociedade Real de Medicina de Paris. 

O médico Joaquim Xavier da Silva publicou em 1819 um tratado, cujo principal objetivo era 

                                                   
11 Mesmo que farinha de mandioca. 
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o de “conservar a vida” dos homens da Armada. No que se refere à alimentação, Silva (1814, 

p.82-83) faz as seguintes recomendações: 

 

A distribuição dos víveres se praticará três vezes no dia: o almoço às oito 

horas da manhã, o jantar ao meio dia, e a ceia às cinco ou seis horas da 

tarde
12

. O almoço deve consistir em biscoito, ou pão fresco, com uma ração 

de vinho, ou de aguardente. O jantar ou é de magro, ou de carnes; [...]. A 

ceia deverá ordinariamente compor-se sopa com favas, feijões, ou mesmo 

arroz [...]. (Grifo nosso). 

 

As alterações ocorridas entre as rações contidas nas tabelas de 1797 e 1832 (Quadro1) 

referem-se ao valor per capita dos gêneros alimentícios e à inclusão da carne de vaca com 

osso (516g) e de peixe (258g). Entre 1797 a 1832 houve redução das quantidades
13

 de feijão 

(de 287g para 191g), do arroz (quando substituto do feijão: de 229g para 115g; quando da 

carne: de 344g para 258g), da carne de vaca fresca (de 459g para 344g), da carne de vaca ou 

do porco salgado (à vela: de 459g para 344g), do vinho (à vela: de 1330ml para 887ml; 

fundeado: de 887ml para 665ml) e do toucinho (de 115g para 29g). Já as porções do pão 

(459g), da bolacha (459g), da farinha de pau (765g), da aguardente (222ml), do azeite (44ml), 

do vinagre (88ml) e do sal (29g) permaneceram as mesmas. O único aumento observado foi 

para a porção de bacalhau que passou de 229g para 258g. 

  A tabela de 1852, quando comparada às de 1797 e 1832 (Quadro1), apresenta uma 

inovação – a inclusão do açúcar (15g), do cacau (19g), do café (19g) ou do chá (7g) no 

almoço, sendo mantidas as reduções já citadas anteriormente. A inclusão destes gêneros já 

havia sido recusada em 1843, quando da tentativa de formulação de uma nova tabela, uma vez 

que Joaquim José Falcão, o então Ministro e Secretário d’Estado dos Negócios da Marinha e 

do Ultramar, considerou a substituição do vinho, ou da aguardente, com concomitante 

redução da porção de carne de vaca, pelas infusões de café e de cacau como um procedimento 

inadequado, “que é bárbaro”. (MELLO; SILVA; ROSENDO; DUARTE. 10.abr.1843). 

                                                   
12 No Brasil – almoço equivale ao desjejum/café da manhã, jantar ao almoço e ceia ao jantar. 

13 Valores aproximados revertidos para o sistema métrico de litro e quilograma (e seus múltiplos), tomando 

como base para conversão as medidas constantes nas tabelas: 1 onça = 28,6872 g; 1 arrátel = 16 onças = 

458,9952g; 1 canada = 2,662 litros; 1 alqueire =11,4748kg.  Conversões realizadas pela autora. 
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Tal inovação, baseada em princípios científicos, foi motivo de um longo debate entre 

os integrantes das Comissões de Saúde Naval, persistindo até o final da década de 60. A 

transcrição abaixo nos oferece um pouco “do calor” das discussões:  

 

A alimentação dos nossos marinheiros era regulada pela tabela [...] de 1832, 

quando em 1852, um Ministro novel, que pretendeu afrancesar o sustento 

das nossas equipagens, empregando o café, o cacau e chá [...]. Esta última 

tabela, porém, ditada, ao que parece, pelo espírito de inovação, oferecia 

dificuldades notáveis na sua execução; era mais cara, menos alimentícia, 

mais complicada na prática, e finalmente era também repelida pelos 

marinheiros. […]. (MAIA, 1859, p.43, grifo nosso). 

 

Para o entendimento das questões acima levantadas, bem como para apresentarmos 

uma análise dos componentes nutricionais relativos aos alimentos, será preciso uma rápida 

passagem no que se refere à ciência da nutrição da época. Por enquanto nos deteremos na 

análise descritiva das tabelas. Em especial, quando da introdução de um novo tipo de 

alimento, das mudanças das quantidades dos já conhecidos e outras questões que 

consideramos necessárias trazer à luz.  

Voltando à questão das medidas padrão, é importante saber que, em Portugal, no ano 

de 1852, foi publicado um decreto que determinava a adoção do sistema métrico francês. 

Contudo, na prática, foram necessários vários anos para o seu efetivo cumprimento. Duas 

podem ser as explicações: a ausência, na Repartição de Pesos e Medidas, de padrões 

suficientes para suprir a demanda do mercado e a recusa de muitos comerciantes em adotá-

los. As primeiras medidas a serem legalmente adotadas foram as lineares, sendo publicado em 

30 de junho de 1859 um decreto sobre a sua regulamentação: 

 

Artigo 1
o
. Desde o primeiro de Janeiro de mil oitocentos e sessenta fica em 

vigor para Lisboa, e, desde o primeiro de Março para outras povoações do 

reino e ilhas, o novo sistema de medidas, decretado em treze de Dezembro 

de mil oitocentos e cinqüenta e dois, mas somente por em quanto para o uso 

da medida linear. (PORTUGAL, 1859).  
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A adoção das medidas de capacidade (para os secos e os líquidos – litro) e de peso 

(quilograma), pela Marinha, deu-se em 1861 com a publicação de uma nova tabela. Embora, 

em 1859,  tenha havido uma consulta sobre a possibilidade do Departamento de Pesos e 

Medidas fornecer os padrões necessários para a execução da Lei de 1852, como podemos 

observar na correspondência enviada pelo Capitão Joaquim José de Mattos Correia ao 

Ministro e Secretário de Negócios da Marinha e Ultramar: 

 

[…] para levar à execução no Ministério da Marinha a lei de 13 de 

Dezembro de 1852, que manda substituir os pesos e medidas atuais pelos do 

sistema métrico-decimal; foi-me dito por aquele empregado
14

, que a 

Repartição ao seu cargo se achava já completamente habilitado para 

fornecer os Padrões […]. Resta por [...] proceder a feitura dos novos pesos e 

medidas, - imprimir número suficiente de tabelas de correspondência legal, 

- distribuir as tabelas, e os pesos e medidas [...], pelos Armazéns de 

depósitos, oficinas, navios e mais Estações aonde possam ser necessárias 

[...]. Contudo, [...] julgo que será conveniente alterar as quantidades dos 

gêneros de que se compõem as rações de bordo, e quaisquer outras 

distribuições [...] em números redondos das novas unidades. [...]. Também 

me parece que será talvez esta a ocasião mais oportuna de aperfeiçoar o 

sistema de rações, cujos defeitos todos reconhecem […]. (CORREIA, 1859, 

grifo nosso). 

 

A orientação, dada acima, em relação à utilização de “números redondos”, foi seguida. 

Encontramos um ofício, datado de 11 de maio de 1861, contendo anexa uma tabela 

comparativa relacionando os padrões, até então existentes, com o novo sistema métrico. Nela 

há duas colunas contendo os gêneros que tiveram suas quantidades alteradas “para mais e 

menos”. Como assim descreve o diretor da 3ª Direção da Marinha: 

 

[...] para esse fim confeccionei a Tabela junta, pela qual se vê quais as 

quantidades, que pelo novo sistema se devem dar em compensação das que 

se dão pelo atual sistema de pesos e medidas, na mesma tabela vão 

marcadas as diferenças para mais e menos entre umas e outras medidas, 

estas diferenças são inevitáveis para não haver grande quantidade de 

frações. Da diferença para mais e menos, pouco ou nenhum aumento de 

despesa resulta, pois que se algum gênero se dá para mais em outro se dá 

                                                   
14 Diretor da Repartição de Pesos e Medidas. 
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para menos, de maneira tal que os valores em réis são quase iguais. 

(TORRES, 1861). 

 

Porém a tabela utilizada para a conversão foi a de 1832, e não a de 1852, uma vez que 

esta parece não ter sido acatada pelos dirigentes da Marinha como podemos observar no 

trecho do livro do Doutor Maia: “[...] a tabela de 1852 substituiu a de 1832; porém a de 1832 

está em execução nas embarcações do Estado [..]”. (MAIA, 1859, p.43). 

Talvez seja por este motivo que na tabela de 1861 (Quadro2) foram excluídos o 

açúcar, o cacau, o café e o chá. Outro aspecto interessante foi o fato de se considerar, para a 

conversão da carne de vaca fresca ou salgada, a quantidade de 18 onças (516g) – destinada 

apenas para as carnes de vaca com osso. Tal fato fez com que as quantidades das carnes de 

vaca ficassem mais próximas às da tabela de 1797, quando eram ofertados 459g – o que pode 

ser uma resposta ao ofício de Correia (8 fev. 1859), no que se refere à eliminação “dos 

defeitos” e ao aperfeiçoamento das rações.  

 

Tabela de 1861* Tabela de 1868** 

Pão ou bolacha: 500g ou farinha de pau: 1 litro. Pão ou bolacha: 500g ou farinha de pau: 1 litro. 

Legume: 250g. Legume c/ hortaliça: 200g; só: 250g. 

Vaca fresca ou salgada: 500g ou peixe ou porco 
salgado: 3,5 hectogramas ou arroz ou bacalhau: 

2,5 hectogramas. 

Vaca fresca ou salgada: 500g., peixe ou porco 
salgado: 350g; ou arroz c/ hortaliça: 240; só: 

250g.; ou bacalhau c/ hortaliça: 240; só: 250g. 

Vinho: à vela – 1/2 litro; fundeado – 1/3 litro ou 
aguardente: 1/8 de litro. 

Vinho: à vela – 1/2 litro; fundeado – 350ml. 

Azeite: 1/40 de litro ou toucinho: 30g. Azeite: 25ml ou toucinho: 30g. 

Vinagre: 1/20 de litro. Vinagre: 50ml. 

Sal: 1/30 de litro. Sal: 33g. 

 Café ou cacau: 40g. 

 

 Açúcar: 80g. 

 Hortaliça comprimida: 12,5g ou 5 réis. 

Quadro 2. Alimentos contidos nas tabelas de rações de 1861 e 1868, segundo quantidade. Fonte: 

*BASTO (1866, p. 408.); **PORTUGAL (1869, p. 63-64). 
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Entre os problemas atribuídos à tabela de 1852, um referia-se a ausência de vegetais. 

Em seu relatório de viagem, datado de 1859, o cirurgião Carlos Guilherme de Faria e Silva 

fez a seguinte observação:  

 

Nas principais nações marítimas, tem-se cuidado bastante em modificar e 

variar a alimentação dos marinheiros: e em parte, alguma coisa tem 

conseguido, porque já se vêem figurar na composição das rações, 

substâncias vegetais preparadas pelo método de Appert e aperfeiçoado por 

Chollet e Masson
15

. (op.cit., p.176, grifo nosso).  

 

No entanto, ao ser confeccionada a tabela de 1861, os vegetais não foram incluídos. O 

que levou, três meses após a publicação, à edição de uma portaria mandando abonar 5 réis 

diários para a compra de vegetais frescos, estando os marinheiros em terra. Em abril de 1862, 

uma nova portaria é publicada recomendando a utilização de vegetais comprimidos pelo 

método de Chollet e Masson, havendo algumas recomendações para a utilização do abono em 

dinheiro e da diminuição de alguns gêneros alimentícios quando da utilização dos vegetais 

frescos ou comprimidos:  

 

[...] Em Lisboa e nos portos em que os navios do Estado tocarem ou 

estacionarem, continuarão a abonar-se 5 réis diários a cada praça, para 

compra de hortaliças frescas, porém nos portos em que essa quantia não for 

suficiente, abonar-se-á em dias alternados uma ração de 25 gramas de 

vegetais comprimidos [...]. Em viagem terá sempre lugar o abono e o uso 

dos vegetais comprimidos, porém em dias alternados [...]. Nos dias em que 

se distribuírem vegetais frescos ou comprimidos, a ração de legume seco 

será de 20 centilitros por praça em lugar de 25 centilitros como atualmente, 

a de bacalhau e a de arroz ficarão reduzidas a 240 gramas [...]. (BASTO, 

1866, p.409-411). 

 

As recomendações constantes na portaria acima foram reforçadas com a edição da 

tabela de rações de 1868 (Quadro 2). Porém, nesta tabela houve redução da quantidade de 

hortaliças comprimidas (de 25g para 12,5g) e o retorno do açúcar, do cacau e do café – com 

aumento de suas quantidades quando comparadas às constantes na tabela de 1852 – açúcar de 

                                                   
15 Método de dessecação e compressão de vegetais, difundido a partir de 1846 (FONSSAGRIVES, 1862, p. 433). 

Na atualidade, conhecido como processo de apertização. 
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15g para 80g; cacau e café de 19g para 40g. Nos dias em que o café era ofertado, havia a 

redução da porção de carne:  

 

Quando haja café para o almoço abonam-se de café 40 gramas e de açúcar 

80 gramas, e neste caso a quantidade de vaca fresca ou salgada é de 375 

gramas; e a de porco salgado ou peixe salgado é de 350 gramas. 

(PORTUGAL, 1869, p. 64). 

 

A edição da tabela de 1868 foi acompanhada por ordem expressa para que todos a 

cumprissem, sendo criada uma Comissão de Saúde Naval com o objetivo de avaliá-la. Uma 

das estratégias adotadas, pela referida Comissão, foi a de solicitar que os  comandantes, 

pertencentes aos diferentes tipos de embarcações, enviassem  relatórios contendo dados 

relativos à aceitação da tabela que estava em vigor. No ano de 1869 foram enviados onze 

relatórios e, na leitura dos mesmos, observamos que alguns comandantes dedicaram parte do 

seu tempo à tarefa – há relatórios detalhados, com relatos de testes de aceitação, sugestões de 

novos gêneros alimentícios e de preparações a serem incluídas em uma nova tabela, etc.  

O Capitão Mor da Corveta Estephania, José Baptista de Andrade, considerava que a 

alimentação oferecida aos marinheiros era de má qualidade. Motivo pelo qual apresentou as 

seguintes sugestões: um aumento de 50% da ração de pão, sendo este de pão alvo
16

; a 

alternância do uso de feijão com grão de bico e ervilha seca, e a eliminação da substituição do 

vinho pela aguardente. Fez ainda as seguintes considerações: 

 

[...] Na África Ocidental devia em cada estação naval, a ração ser 

administrada por uma comissão composta por todos os comandantes, do 

cirurgião e de um oficial de Fazenda do Navio Chefe, servindo de 

Presidente o Comandante da Estação e de secretário o Oficial de Fazenda. A 

estas comissões devia remeter-se de Lisboa a bolacha, o vinho, o azeite e o 

vinagre, abonando-se em dinheiro o equivalente ao custo dos demais 

gêneros em Lisboa. [...] Para a estação da Ásia e da África Oriental, pela 

muita distância e falta de transportes, só conviria mandar-se o vinho, o 

azeite e o vinagre, abonando-se tudo o mais em dinheiro, para ser 

empregado pelas Comissões como indiquei para a África Ocidental. 

(ANDRADE, 24 mar.1869). 

                                                   
16 Pão fabricado sem a adição de farinha de centeio. Tido como ideal para o acompanhamento ou confecção da 

sopa. (SILVA, 1819).  
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 Em relação ao pão e à variedade dos legumes, o mesmo foi sugerido pelo Capitão 

Tenente Francisco Olegário Sobral do Vapor Mindello. Além disto, sugeriu, também, que a 

farinha de pau (farinha de mandioca) fosse eliminada da tabela de rações e que houvesse 

redução do arroz. Em relação ao uso do cacau, do café e do chá, fez as seguintes 

considerações:  

Em algumas marinhas estrangeiras e na opinião de alguns de nossos 

Oficiais, o café, o chá e o cacau produz como lhe chamam um bom almoço, 

porém sou obrigado a dizer com franqueza a este respeito [...] que o uso de 

tal almoço a bordo dos nossos navios, só poderia ter lugar nos portos 

fundeados, visto a pequenez das aguadas, e [...] que o marinheiro 

português toma café, chá ou cacau […] nunca como verdadeiro almoço, 

preferimos batatas ou fava seca cozida e temperada com azeite a todos 

os almoços de chá e café; isto explica-se facilmente pelos hábitos do 

nosso povo de onde saem os nossos marinheiros, e além dessas razões 

teriam que aumentar consideravelmente os pertences dos ranchos e cozinhas 

[…]. (SOBRAL, 24 mar.1869, grifo nosso). 

 

 Os comandantes Ferreira (1869) e Sampaio (1869) também foram desfavoráveis à 

utilização do café, ou do cacau. Seus pareceres foram semelhantes aos do Capitão Sobral:   

 

[…] Enquanto ao café ou cacau com açúcar para almoço da nossa 

marinhagem, é pois, que não só nunca que as nossas guarnições se 

acostumariam, a tal bebida, mesmo porque nunca seria bem feita, mas 

porque seria preciso mais gasto de combustível
17

, […] e além disso era 

preciso atender às águas, que diariamente se gastaria, pois muitas vezes em 

viagens mais longas falta a água para beber. (FERREIRA, 22 mar.1869, 

grifo nosso). 

[…] porque vês nestes almoços o aumento de despesas para o Estado, e 

juntamente a pouca capacidade desde Cutter, para um certo número de 

vasilhames precisos para ter arrecadação o café e o açúcar, e bem assim 

fazer, e também ser preciso canecas para cada praça poder tomar este 

almoço […]. (SAMPAIO, 23 mar.1869, grifo nosso). 

 

 Para o Capitão Antonio Marques Silva, comandante da Barca Martinho Mello, a pouca 

variedade dos gêneros alimentícios, constante na tabela, era a responsável pela monotonia da 

comida ofertada aos marinheiros e, por este o motivo, alguns a jogavam ao mar. O Capitão fez 

                                                   
17 Referindo ao maior gasto de lenha ou carvão. 
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também observações quanto à frequente utilização do feijão e ao consumo das hortaliças 

comprimidas:  

 

[...] é frequente os marinheiros lançarem ao mar grande parte do jantar, 

que constando sempre de feijão, em poucos dias se lhes torna repugnante ao 

paladar […] que seja introduzido na ração para o jantar o uso de grão-de-

bico e ervilha. […] as nossas guarnições não puderam conforma-se com o 

uso da hortaliça comprimida, a ponto de ser a maior parte de a 

marinhagem dispensar completamente o jantar em dias em que se 

distribui aquele gênero […]. (SILVA, 23 mar.1869, grifo nosso). 

 

 Já o comandante do Vapor de Guerra Lynce, Rodrigo Pinho, apontou que a porção de 

carne de vaca era elevada, o que levava a um gasto desnecessário: “distribui-se a mais do que 

a praça carece, porque se vê que cada homem desfazer-se a uma parte da ração deste gênero”.  

(PINHO, 22 mar.1869).  

Os demais comandantes fizeram recomendações semelhantes às já citadas e sugeriram 

outras modificações tais como: a diminuição da porção de arroz; o aumento do abono em 

dinheiro para a compra de vegetais e de vinho; a mudança nos horários das três refeições; a 

eliminação da aguardente; a inclusão do pão nas três refeições; a introdução do macarrão e a 

redução para dois dias da ração de magro (BARBOSA, 15 mar.1869; FERNANDES, 29 mar. 

1869; GALVÃO, 23 mar.1869; MENDONÇA, 23 mar.1869; SOUSA, 26 mar.1869). 

O trabalho desenvolvido pela Comissão de Saúde Naval teve duração de quase dois 

anos. Após ouvir os comandantes dos navios, em março de 1869, a Comissão elaborou três 

diferentes tabelas (uma para os alunos marinheiros, uma para os marinheiros cujos navios 

encontravam-se fundeados e outra para os que estavam navegando), para serem testadas nos 

navios sob a supervisão de seus comandantes. Também fizeram um levantamento 

comparando as tabelas às de outras marinhas europeias, tanto em relação ao seu custo final, 

quanto ao seu valor nutricional 
18

. Entretanto, dada a demora da emissão final de um parecer 

sobre a composição das Tabelas, em junho de 1869, a Comissão foi convocada pelo Comando 

Maior da Marinha para apresentar um relatório do que havia feito. No ofício encaminhando o 

                                                   
18 Não encontramos documentos em relação à avaliação da composição química das rações, apenas em relação 

aos custos. Constatamos que os dados relativos ao valor nutricional, foram retirados do livro de Fonssagrives 

(1862, p.468). 
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relatório “em vias de conclusão final”, a Comissão fez um breve resgate dos trabalhos que 

desenvolveu e iniciou o relatório propriamente dito com as seguintes reflexões:  

 

As frequentes alterações feitas durante os últimos anos nas Tabelas 

regulamentares das rações dos marinheiros mostram o desejo de as 

acomodar ao fim a que eram destinadas, e a necessidade de transigir com 

certas reclamações sem onerar as despesas do Estado. Vê-se que se cuidou 

muito na quantidade das substâncias alimentares, e pouco na variedade, a 

ponto de, certos casos, ficava ao arbítrio de quem superintende no 

fornecimento dos navios. (BARREIRO; FARIA e SILVA, 7 jun.1869, grifo 

dos autores). 

 

As tabelas apresentadas pela Comissão foram uma síntese de parte das sugestões dadas 

pelos comandantes. Porém, ao final do relatório, seus componentes solicitaram um novo prazo 

para concluírem seus trabalhos. Caso concedido, as tabelas seriam testadas nas embarcações 

navais e haveria tempo suficiente para a finalização do cálculo de seus custos. Tal solicitação 

foi acatada, tendo a Comissão prestado serviço até o ano de 1870, quando da edição das 

Tabelas teste: 

 

Sendo presente a Sua Majestade El-Rey aos trabalhos da Comissão 

encarregada de propor as alterações necessárias na tabela das rações da 

marinhagem e considerando como convém providenciar de modo que se 

melhore quanto possível a alimentação do marinheiro; Há por bem [...]: Que 

haja maior cuidado em variar a ração de legumes, fornecendo-se feijão 

branco, vermelho, variado, grão-de-bico e ervilhas. [...].Que, três vezes por 

semana, nos portos em que se fornece pão de munição
19

, se abonem 150 

gramas de pão alvo para sopa e 350 gramas de pão de munição. Que, a 

supradita comissão fixe três dias por semana nos quais durante as viagens se 

distribua a hortaliça comprimida, e que para os outros dias se abonem antes 

da saída do navio, cinco réis por cada praça para compra de condimentos. 

Que em cada semana haja cinco almoços de café e dois de cacau. (PRAIA 

GRANDE, 18 maio1870). 

 

 Podemos observar pela última frase da transcrição acima que a sugestão, no que se 

refere à eliminação do café, do cacau e das hortaliças comprimidas, não foi atendida. Tal 

                                                   
19 Pão composto por 2 a 3 partes de farinha de trigo e 1 a 2 partes de centeio. (SILVA, 1819, p.32). 
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recusa pode ser explicada: era baseada apenas na aceitação por parte dos marinheiros e de 

alguns comandantes e não nas recomendações científicas
20

. Para os químicos e médicos 

modernos o cacau e o café continham maior quantidade de “princípios nutritivos” do que a 

carne, e eram estimulantes. E as hortaliças comprimidas, além de conterem os mesmos 

princípios nutritivos das hortaliças frescas, eram de fácil transporte: 

 

O chocolate [...] é a bordo dos navios um dos mais preciosos recursos 

alimentícios, porque, em pequeno volume, contém muitos princípios 

nutritivos e conserva-se sem deterioração [...]. As 30 gramas de chocolate 

da ração contêm os seguintes elementos: azote, 0,45; carbone, 14,4; gordura 

7,80
21

. [...] o que equivale a dizer que, em quantidades iguais, o chocolate 

é três vezes mais nutriente que a carne (FONSSAGRIVES, 1862, p. 396, 

grifo nosso). 

O café [...] as vantagens higiênicas desta bebida aromática são 

incontestáveis [...]. É notável [...] pela grande quantidade de azote que 

possui; contém mais azote que todas as outras substâncias orgânicas [...] 

quase 30 por 100 de seu peso [...]. As vantagens higiênicas desta bebida 

aromática são incontestáveis nos países quentes [...]. Sob a sua influência os 

sentidos tornam-se mais sagazes, a imaginação mais viva [...] (op.cit., 1862, 

p. 400-405, grifo nosso). 

[...] 15 gramas de couves preparadas por Masson são o equivalente de 60 

de legumes [...] A comissão constituída em Argel [...] reconhecendo a 

excelente qualidade dos vegetais assim preparados
22

, e [...], considerando 

finalmente que a inalterabilidade destas substâncias permitiria transportá-

las sem a menor deterioração, durante muitos meses [...] foi de parecer 

que [...] deviam fazer parte da ração [...]. (op.cit., 1862, p. 432-435, grifo 

nosso). 

 

                                                   
20 Apenas o doutor Maia, entre os relatórios médicos que pesquisamos, discordava (vide citação pág. 30). Vale 

destacar que entre os relatórios pesquisados, o seu foi o único a ser publicado como livro e que no mesmo há 

outras críticas que remetem às questões políticas referentes à produção dos alimentos em Portugal naquele 

período. E o curioso é que três anos após a sua edição, começou a circular a versão em português do Tratado de 

Higiene Naval de Fonssagrives. No prólogo do tradutor há menção ao livro de Maia o considerando de “pouco  

mérito” e encaminhado “em grande parte a um fim estranho à higiene dos navios”. (FONSSAGRIVES, 1862, 

p.VI). 

21 Azote – nome dado às substâncias continham hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio, sendo compostas 

por matéria muco-gelatinosa que era dividida em matéria gelatinosa, albuminosa e fibrosa; carbone – 

substâncias compostas apenas por moléculas de hidrogênio, carbono e oxigênio, sendo composta por matéria 

sacarina, fécula amilácea mucilagem e glúten; gordura – substâncias compostas por moléculas de hidrogênio, 

carbono, oxigênio e ‘matérias gordas’ (Franco, 1814, p.84-87). Posteriormente, discutiremos sobre o que tais 

“princípios nutritivos” representavam para a saúde. 

22 Outros citados: alcachofra, aspargo, batata, ervilha, fava e feijão verde. 



 

 

39 

 

Logo após a edição da tabela de 1870, uma nova Comissão foi constituída. Para o 

desenvolvimento de suas atividades, os comandantes dos navios também foram ouvidos, 

porém em menor número. Foram encontrados apenas quatro relatórios, entre estes um tratava 

especificamente de testes realizados com o cacau, uma vez que os marinheiros o abominavam. 

Foram testadas várias preparações sendo recomendado o uso de chocolate amargo: 

 

Depois de diferentes experiências feitas com o chocolate amargo 

começamos com 20g de chocolate e 40g de açúcar por praça feito com meio 

litro de água, aumentamos sucessivamente as doses, até que com 60 gramas 

de chocolate e 60 gramas de açúcar dando 1/6 de água a mais, se obteve 

meio litro de boa e suficiente bebida para uso da marinhagem. Com o 

chocolate doce todas as tentativas deram mal resultado [...]. (SEABRA, 

14.out.1870). 

 

 Nos demais relatórios, encontramos as seguintes sugestões: aumento da porção de pão 

alvo; redução da porção do café e do açúcar; eliminação do cacau, ou o fornecimento do 

mesmo em forma de pasta; ajustamento da quantidade de água necessária para a infusão do 

café; distribuição de café moído, e distribuição do vinho  na ceia e não no jantar como havia 

sido proposto (ANDRADE, 18 ago.1870; GONÇALVES, 23 ago.1870; FERRARI, 31 

ago.1870). 

As sugestões acima foram, em parte, acatadas pela Comissão e, em 15 de fevereiro de 

1871, uma tabela definitiva foi editada (Quadro 3). As seguintes alterações foram editadas na 

Tabela de 1871, quando comparada à Tabela de 1868 – inclusão de: 200g de pão alvo; 50g de 

macarrão (em dias alternados com o arroz); 400g de peixe fresco (como alternativa para o 

bacalhau); aumento da porção do cacau (de 40g para 60g) e do vinho para os marinheiros que 

se encontravam fundeados (de 350ml para 400ml); redução das porções: da carne de vaca 

fresca ou salgada (de 500g para 375g); do café (de 40g para 20g, ou 28g, valores para o 

moído e em grão, respectivamente) e do açúcar (de 80g para 40g quando da utilização do café 

e 60g para o cacau). 
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Tabela de 1871* Tabela de 1879** 

Pão alvo: 200g  e pão de munição: 500g. 

(fundeado) ou bolacha: 500g (navegando) ou 
400g (fundeado). 

Pão alvo: 200g  e pão de munição: 450g 

(fundeado) ou bolacha: 500g (navegando) ou 
400g. (fundeado). 

Legumes: só 0,20 litro ou com macarrão: 0,15 

litro ou com arroz: 0,15 litro.  

Legumes: só 0,20 litro ou  com macarrão: 0,15 

litro ou com arroz: 0,15 litro.  

Arroz: 50g., ou macarrão: 50g. Arroz: 50g ou macarrão: 50g. 

Carne de vaca fresca ou salgada: 375g. ou 
bacalhau: 240g. ou outro peixe salgado: 350g ou 

porco salgado:350g ou peixe fresco: 400g. 

Carne de vaca fresca ou salgada: 375g ou 
bacalhau: 240g ou outro peixe salgado: 350g ou 

peixe fresco: 400g. 

Vinho: 0,50 litro (navegando) ou 0,40 litro 
(fundeado). 

Vinho: 0,50 litro (navegando) ou 0,40 litro 
(fundeado). 

Azeite: 0,025 litro. Azeite: 0,03 litro. 

Vinagre: 0,05 litro. Vinagre: 0,025 litro. 

Sal: 33g. Sal: 0,025 litro. 

Café torrado e moído: 20g ou em grão: 28g (seis 
vezes/semana). 

Café torrado e moído: 20g ou em grão: 28g. 

Açúcar: 40g (seis vezes/semana); 60g (uma 

vez/semana). 

Açúcar: 35g. 

Cacau em pasta: 60g (uma vez por semana). Dinheiro para hortaliça: 5 réis. 

Hortaliça comprimida: 12,5g ou 5 réis.  
Quadro 3. Alimentos contidos nas tabelas de rações de 1871 e 1879, segundo quantidade. Fonte:*ANDRADE; 

BARREIROS; FREIRE E SILVA (1871); **PORTUGAL (1882, p.955-956). 

  

Os trabalhos para a edição da Tabela de 1879 (Quadro 3) tiveram início em março de 

1878, sendo constituída uma nova Comissão. Em julho do mesmo ano, seus integrantes 

apresentaram ao Comando Geral da Marinha a proposta de novas tabelas que trouxeram 

novidades: 1. Divisão das três refeições, segundo o dia da semana, visando a garantia da 

variedade (Quadro 4); 2. Eliminação da carne de porco salgada por ter elevado teor de 

toucinho
23

; 3. Recomendação de que nos dias de magro sempre fosse utilizado o bacalhau, 

uma vez que estava sendo corrente a utilização do arroz. Para a Comissão, a troca de um 

alimento “tão rico de princípios azotados”, pelo arroz “cuja força nutritiva é inferior à de 

todos os legumes”, era uma prática que deveria ser eliminada; 4. Inclusão de novas variedades 

de feijão (encarnado e mistura), com concomitante eliminação da ervilha; 5. Eliminação 

definitiva do cacau e das hortaliças comprimidas por serem “repugnadas pelos marinheiros”; 

6. Redução da porção do açúcar (de 40g para 35g), do vinagre (de 50ml para 25ml) e do sal 

                                                   
23 O toucinho era considerado na época um condimento: Os condimentos que o estado fornece aos marinheiros, 

são o toucinho, o azeite doce, o vinagre e o sal. (MAIA, 1859, p.6). 
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(de 33g para 25g); 7. Aumento da porção de azeite de 25ml para 30ml (MARQUES; 

CARVALHO; LACERDA, 4 jul.1878).  

Importante lembrar que o pão de munição ou a bolacha eram consumidos no almoço e 

no jantar, e o alvo ou a bolacha na ceia, em forma de sopa. Como era um costume já arraigado 

na marinha, talvez, por este motivo, no Quadro 4 não haja referência aos mesmos.  

 

Dias Almoços Jantares Ceias 

   Nos portos Navegando 

Domingo Café Grão e macarrão. Carne de vaca fresca. Carne de vaca salgada 

ou fresca. 

2ª-feira Café Feijão mistura com arroz. Carne de vaca fresca. Carne de vaca salgada 

ou fresca. 

3ª-feira Café Feijão branco. Bacalhau ou outro 

peixe. 

Bacalhau ou outro 

peixe. 

4ª-feira Café Feijão mistura com arroz. Carne de vaca fresca. Carne de vaca salgada 

ou fresca. 

5ª-feira Café Grão e macarrão. Carne de vaca fresca. Carne de vaca salgada 

ou fresca. 

6ª--feira  Café Feijão encarnado. Bacalhau ou outro 
peixe. 

Bacalhau ou outro 
peixe. 

Sábado Café Feijão branco com arroz. Carne de vaca fresca. Carne de vaca salgada 
ou fresca. 

Quadro 4. Distribuição dos gêneros alimentícios contidos na Tabela de 1879, segundo tipo de refeição e dias da 

semana. Obs.: Nos portos serão distribuídos 2 decilitros de vinho com o jantar e outros 2 com a ceia. 

Navegando, dar-se-ão 2 decilitros com o jantar e 3 com a ceia. Fonte: PORTUGAL (1882, p.957). 

 

A Comissão também pretendia que a carne de vaca em conserva fosse utilizada. Porém 

em decorrência de seu custo preferiu não adicioná-la à Tabela: 

 

Tem a comissão por útil e conveniente que a bordo dos navios de guerra 

portugueses se adapte um uso, que é já hoje constante em algumas marinhas 

estrangeiras e que tem eminentes vantagens higiênicas. É o abono de 

conserva de vaca em alguns dias da semana durante as viagens. Este gênero 

pode ser dado na dose de 200 gramas a cada praça. Pelas indagações a que a 

comissão procedeu, conseguiu saber que se poderão obter latas de 10 

quilogramas de conserva de vaca pelo preço de cinco mil réis, o que faz de 
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100 réis o custo de 200 gramas. A comissão lembra este melhoramento 

como assaz útil; hesita, porém em propô-la e não a faz figurar no seu 

projeto de Tabela, porque, produzindo ele um sensível aumento no custo da 

ração [...]. (MARQUES; CARVALHO; LACERDA, 4 jul.1878). 

 

No final de seu relatório, os membros da Comissão reconhecem que as demais 

mudanças sugeridas acarretariam em “maior dispêndio para a Fazenda”, embora 

considerassem que o mesmo fosse pequeno quando avaliados os seus benefícios: “tão exíguo 

aumento de despesa parece que não deverá ser obstáculo a que se adotem tão úteis 

melhoramentos na ração das praças da armada” (MARQUES; CARVALHO; LACERDA, 4 

jul.1878).  

 Nos documentos pesquisados, encontramos trocas de correspondências entre a citada 

Comissão e o Comando Geral da Marinha e deste com a Fazenda, nas quais o assunto do 

custo final da ração foi tratado, sendo este o fator responsável pela demora na publicação da 

Tabela. Entretanto, observamos que o aumento do referido custo deu-se, principalmente, em 

decorrência do aumento ocorrido nos preços do vinho e do pão e não por causa das inovações 

sugeridas (CARVALHO, 5 maio1879). Por este motivo, na Tabela publicada em 1879, todas 

as sugestões da Comissão foram acatadas. 

A tabela de 1879 vigorou por 17 anos mas, no ano de 1881 foi criada uma comissão de 

inquérito com o objetivo de averiguar as denúncias realizadas pela imprensa que divulgava 

que a mesma não estava sendo seguida e que os gêneros adquiridos pela Marinha eram de 

qualidade duvidosa. Foram estes os dizeres da portaria:  

 

Tendo afirmado pelo meio da imprensa que as rações fornecidas às praças 

da armada não satisfazem as condições exigidas pelos regulamentos 

respectivos [...] e sendo necessário averiguar se são verdadeiros os fatos 

indicados e a quem pertence a responsabilidade deles, [...] há por bem 

ordenar que uma comissão [...] passe a examinar e a inquirir 

minuciosamente de todas as aludidas acusações e de quaisquer 

irregularidades que se tenham verificado [...]. (PORTUGAL, 1884, p.16).  

  

No nosso entender, o relatório encaminhado ao Comando Geral da Marinha foi 

contraditório. Embora seu relator afirme que as denúncias eram fruto “de despeito e 

exacerbação filha da má fé ou de leviana ignorância” e que os gêneros que constituíam a 
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ração distribuída eram “bons e fornecidos em boas condições”, fez considerações que nos 

levam a supor que o divulgado pela imprensa tinha veracidade:   

 

[...] Da carne ser fornecida em pequenas porções, o que já foi remediado. 

[..] Que nos dias de ceia de peixe, se acrescente a quantidade de 0,015 litros 

de azeite marcado na tabela por cada praça. Que o feijão mistura deixe de 

fazer parte da ração porque repugna às praças. [...]. Acerca do reparo feito 

pela Comissão relativamente à qualidade da carne, do pão e do vinho 

informa que já se providenciou com referência à carne, e que não pode 

determinar se é a qualidade da farinha, se a sua manipulação [...]; e atribui 

ao baixo preço dos vinhos, e talvez a não haver no arsenal quem saiba tratar 

deles, as más condições em que têm sido encontrados. (COSTA, 3 abr.1882, 

grifo nosso). 

  

A Tabela de 1895 vigorou pouco mais de um mês, sendo editada outra definitiva em 

1896 (Quadro 5). A rapidez da transição pode ser explicada: desde 1892 uma Comissão de 

Saúde vinha trabalhando na sua elaboração. Esta comissão parece ter sido mais 

centralizadora, pois não encontramos nenhum parecer externo. 

Entre as novidades constantes na Tabela de 1896 (Quadro 5), podemos destacar: a 

especificação do tipo de legume (grão-de-bico e feijão, segundo variedade) e das quantidades 

dos gêneros alimentícios contidos nas preparações (segundo dia da semana); a redução das 

quantidades do açúcar  (5 g), da carne (25g), do legume (50g), do macarrão (50g) e do vinho 

(100ml apenas para os que se encontravam navegando); o aumento da quantidade de vinagre 

(10ml); a introdução da cevadinha (350g), da sopa militar
24

 (50g), do atum (250g como 

alternativa para o bacalhau) e da carne asséptica
25

, esta em substituição à carne salgada.  

 

 

 

                                                   
24

 Não conseguimos informações sobre a composição da mesma. A única referência encontrada foi a da própria 

Comissão: “produto nacional e de grande valor alimentício, cuja vantagem a experiência poderá confirmar”. 

(GOMES; PROENÇA; NAVARRO, 12 dez.1895). 

25 Carne produzida pelo método de Appert, aprimorado por Fastier. Nesta época acrescia-se à carne soluções de 

sulfato de sódio e de cloreto de sódio e cálcio, com posterior esterilização em autoclave. 

(FONSSAGRIVES,1862 p.444-446). 
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Dias Almoço Jantar Ceia 

Domingo  

Café: 0,028 kg. 

Açúcar: 0,030 kg. 

Feijão branco: 0,1 litro. 

Arroz: 0,050 kg. 

Azeite: 0,015 litro. 

Vinho: 0,2 l. 

Macarrão: 0,050 kg. 

Carne Guisada: 0,35 kg. 

Vinho: 0,2 litro. 

Hortaliça e temperos: 15 réis. 

2ª feira  

Café: 0,028 kg. 

Açúcar: 0,030 kg. 

 

Feijão encarnado: 0,15 litro. 

Azeite: 0,015 litro. 

Vinho: 0,2 litro. 

Arroz: 0,050 kg. 

Carne cozida: 0,35 kg. 

Vinho: 0,2 litro. 

Hortaliça: 5 réis. 

3ªfeira  

Café: 0,028 kg. 

Açúcar: 0,030 kg. 

 

Feijão branco: 0,1 litro. 

Arroz: 0,050 kg. 

Azeite: 0,015 litro. 

Vinho: 0,2 litro. 

Sopa militar: 0,05 kg. 

Bacalhau: 0,240 kg. 

Azeite: 0,015 litro. 

Vinho: 0,2 litro. 

Hortaliça: 5 réis. 

4ªfeira Café: 0,028 kg. 

Açúcar: 0,030 kg. 

Macarrão: 0,050 kg. 

Grão-de-bico: 0,01 litro 

Azeite: 0,015 litro 

Vinho: 0,20 l. 

Arroz: 0,050 kg. 

Carne cozida: 0,35 kg. 

Vinho: 0,20 litro. 

Hortaliça: 5 réis. 

5ªfeira  

Café: 0,028 kg. 

Açúcar: 0,030 kg. 

 

Feijão encarnado: 0,15 litro. 

Azeite: 0,015 litro. 

Vinho: 0,20 litro. 

Cevadinha: 0,35 kg. 

Carne cozida: 0,35 kg. 

Vinho: 0,20 litro. 

Hortaliça e temperos: 15 réis. 

6ªfeira  

Café: 0,028 kg. 

Açúcar: 0,030 kg. 

Grão: 0,01 l. 

Arroz: 0,050 kg. 

Azeite: 0,015 litro. 

Vinho: 0,20 litro. 

Sopa militar: 0,05 kg. 

Atum: 0,250 kg. 

Vinho: 0,20 litro. 

Hortaliça: 5 réis. 

Sábado  

Café: 0,028 kg. 

Açúcar: 0,030 kg. 

Macarrão: 0,050 kg. 

Grão: 0,01 litro. 

Azeite: 0,015 litro. 

Vinho: 0,20 litro. 

Arroz: 0,050 kg. 

Carne cozida: 0,35 kg. 

Vinho: 0,20 litro. 

Hortaliça: 5 réis. 

Quadro 5. Tabela de rações editada em 30 de janeiro de 1896.Obs: Todos os dias: Pão: 0,650 kg; Vinagre: 0,035 

litro; Sal: 0,025kg. Quantidade de água para infusão do café: 0,5 litro. Fonte: PORTUGAL (1896, p.270-271). 
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A inclusão da carne asséptica, como vimos anteriormente, tinha sido recomendada 

pela Comissão de Saúde Naval de 1879, mas o seu custo foi fator de impedimento. Entretanto, 

após a sua difusão e uso por outras marinhas, seu valor tornou-se próximo ao da carne salgada 

e esta, por sua vez, estava em falta tanto em Lisboa, quanto nas colônias em decorrência de 

epidemias que vinham dizimando o gado nos locais onde eram adquiridas
26

. É provável que 

esse tenha sido o principal motivo para a sua adoção, embora a novidade não fosse totalmente 

aceita pela marinhagem, como veremos a seguir. 

Os testes para a viabilidade da utilização da carne asséptica tiveram início no Hospital 

da Marinha em 1894. Posteriormente, no quartel do corpo de marinheiros e no couraçado 

Vasco da Gama: 

 

Satisfazendo o que foi determinado [...] foi mandada cozinhar neste 

Hospital a amostra de carne enviada [...]. A dita carne foi cozinhada por 

quatro modos diferentes: cozida, guisada, em bife de cebolada e em salada 

com molho. Reconheceu-se que em todas aquelas formas tinha sabor 

agradável embora um pouco diferente do da carne fresca, parecendo a esta 

Direção que ela pode substituir com vantagem a bordo a carne. Parece, 

porém conveniente que, antes de qualquer resolução a tal respeito, se 

experimente num ou mais navios em viagem se ela se conserva bem a bordo 

e se agrada ao paladar da guarnição. (CUNHA [?], 9 dez.1894). 

Procedeu-se neste quartel a experiência da carne de vaca seca [...]. Foi 

recebida em bom estado e assim se conservou por 37 dias arrecadada no 

paiol onde estão os mais gêneros. Foi cozinhada em dois dias seguidos, 

antecedendo o estar 24 horas de molho. Por um cozinheiro com prática [...] 

foi cozinhada de cebolada, e distribuída a um certo número de praças [...]. A 

carne assim preparada é um alimento substancial e do agrado geral. [...] 

resta ver [...] se a carne seca oferece garantia de conservação nos países 

sujeitos a alta temperatura e umidade. (MARQUES, 1 abr. 1895). 

[...] No couraçado parece que a carne foi simplesmente cozida, como 

costuma ser a carne salgada, e como deveria ser comparada com esta; o 

Comandante informa que não agradou declarando que as poucas praças que 

a comeram lhe acharam de mau gosto! Esta experiência no couraçado, 

parece ser a decisiva, por isso que a carne não estava disfarçada com 

temperos, e foi oferecida por quem teria que a comer. (SILVEIRA, 8 

abr.1895). 

 

                                                   
26 As carnes salgadas eram importadas principalmente da Holanda, Estados Unidos, Uruguai e Brasil. 
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 A não aceitação, por parte dos marinheiros, da sopa militar e problemas para a 

obtenção da carne asséptica, de boa qualidade, foram os motivos para a criação de uma nova 

Comissão em 1897, como podemos ver abaixo: 

 

Tendo-se perguntado aos comandos do corpo de marinheiros e dos navios 

qual a maneira como era recebida pelas praças a sopa militar [...], 

depreendeu-se [...] que a maioria das guarnições pequeno consumo dá 

àquele gênero, mesmo quando seja cuidadosamente preparado [...]. Parece 

também predominar no espírito das praças a ideia que a sopa é preparada 

na fábrica com gêneros de inferior qualidade, ou mesmo deteriorados, e 

portanto impróprios e prejudiciais para o consumo; dando-se até mesmo o 

caso de deixar de ser comida por toda a guarnição. Relativamente ao abono 

de carne anticéptica, [...] tem a experiência mostrado não ser lisonjeiro o 

resultado obtido, não tanto porque o gênero não seja apropriado ao fim que 

se tem em vista, mas pela dificuldade em obter carne de boa qualidade e que 

forneça garantias de conservação ativada tanto nos depósitos como a bordo 

dos navios. Em vistas das considerações expostas, a repartição é de parecer 

que se proceda a uma revisão da tabela das rações para ser modificada 

convenientemente [...], nomeando-se uma comissão para tal fim, e 

obedecendo ao princípio de não ser alterada a verba orçada para as 

rações (FORTES, 22 nov.1897, grifo nosso). 

 

Ao observamos a Tabela de 1898 (Quadro 6), apresentada a seguir, veremos que  a 

Comissão instituída excluiu os dois alimentos. As demais modificações efetuadas objetivaram 

a manutenção do custo. Tais alterações foram assim relatadas:  

 

1. Substituir a sopa militar, contra o qual havia algumas reclamações, por 

meio decilitro de grão nos dias em que se distribuem bacalhau à ceia, e por 

50g de arroz por praça quando for distribuir peixe fresco à ceia. 2. 

Aumentar a ração de atum a 300g por isso que os legumes, arroz, cevadinha 

ou macarrão não se prestam a ser cozinhados com este peixe. 3. Aumentar 

10ml de azeite para a ceia nos dias em que se distribui carne salgada, atum, 

bacalhau ou outro qualquer peixe. 4. Substituir a carne preparada pelo 

sistema anticéptico por carne salgada, por se provar que aquela a princípio 

era bem preparada e deixou de ser, havendo reclamações a tal respeito. 5. A 

ração de carne salgada passará a ser de 400g por praça por isso que nesses 

dias se não distribui outro qualquer gênero para a ceia, por dificuldade de se 

cozinhar. 6. Diminuir 10ml na ração de vinagre, por ser demasiada a 

quantidade que até era fornecida, abonando-se contudo nos dias em que for 

distribuído peixe fresco à ceia, mais 15ml por praça. 7. Diminuir 50g na 
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ração de bolacha por se reconhecer que é suficiente a ração de 400g por 

praça. 8. Diminuir 3 gramas na ração de café quando dissolvido em grão, 

continuando a ser de 20g a ração quando for torrado e moído. 9. O abono 

diário para hortaliça será de 10 réis nos portos do continente e de 15 réis 

diários fora desses portos [..]; 10.A comissão modificou a distribuição dos 

legumes, massa e arroz de forma a que se não repita. (PEREIRA; 

PEDROSO, 13 jan.1898). 

 

 De maneira sucinta, podemos concluir que, ao longo do período, a ração dos 

marinheiros portugueses apresentou as seguintes modificações (quando comparadas as 

quantidades e os gêneros constantes nas Tabelas de 1792 e 1898): 

 

- No que se refere aos alimentos tidos como básicos da ração náutica (carne, vinho e 

pão): a porção de carne de vaca fresca teve redução de 109g (de 459g para 350g), a 

de salgada de 59g (de 459g para 400g) e a do bacalhau de 18g (258g para 240g); a 

porção de vinho, destinada aos marinheiros em viagem, teve redução de 930ml (de 

1330ml para 400ml) e aos marinheiros em terra de 487ml (de 887ml para 400ml); 

a porção de bolacha teve redução de 59g (de 459g para 400g) e a de pão um 

aumento de 191g (de 459g para 650g); 

- Todos os condimentos tiveram suas porções reduzidas: azeite redução de 14ml (de 

44ml para 30ml); sal redução de 5g (de 29g para 25g); vinagre redução de 63ml 

(de 88ml para 25ml); 

- A porção de feijão branco (legume mais utilizado no período) teve redução de 

187g (de 287g para 100g); 

- Inclusão de uma porção de 50g de macarrão e de porções fixas de 50g de arroz, 

300g de atum, 50g de cevadinha, 150g feijão encarnado e 50 a 100g de grão-de-

bico; 

- Eliminação das porções de 765g de farinha de mandioca (farinha de pau) e 222ml 

da aguardente; 

- E inclusão de hortaliças, estas em forma de dinheiro, sem especificação de suas 

quantidades. 
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Dias Almoço Jantar Ceia 

Domingo  

Café: 0,025 kg. 

Açúcar: 0,030 kg. 

Grão: 0,100 litro. 

Arroz: 0,050 kg. 

Azeite: 0,015 litro. 

Vinho: 0,200 litro. 

Macarrão: 0,050 kg. 

Carne fresca: 0,350 kg ou carne 

salgada: 0,400 kg. 

Vinho: 0,200 litro. 

2ª feira  

Café: 0,025 kg. 

Açúcar: 0,030 kg. 

Feijão branco: 0,100 litro. 

Macarrão: 0,050 kg. 

Azeite: 0,015 litro. 

Vinho: 0,20 litro. 

Arroz: 0,050 kg. 

Carne fresca: 0,350 kg ou carne 

salgada: 0,400 kg. 

Vinho: 0,20 litro. 

3ªfeira  

Café: 0,025 kg. 

Açúcar: 0,030 kg. 

 

Feijão encarnado: 0,150 litro. 

Azeite: 0,015 litro. 

Vinho: 0,200 litro. 

Grão: 0,050 litro. 

Bacalhau: 0,240 kg. 

Azeite: 0,025 litro. 

Vinho: 0,200 litro. 

4ªfeira  

Café: 0,025 kg. 

Açúcar: 0,030 kg. 

Grão: 0,100 litro. 

Macarrão: 0,050 kg. 

Azeite: 0,015 litro. 

Vinho: 0,200 litro. 

Arroz: 0,050 kg. 

Carne fresca: 0,350 kg ou carne 

salgada: 0,400 kg. 

Vinho: 0,200 litro. 

5ªfeira  

Café – 0,025 kg. 

Açúcar – 0,030 kg. 

Feijão branco: 0,100 litro. 

Arroz: 0,050 kg. 

Azeite: 0,015 litro. 

Vinho: 0,200 litro. 

Cevadinha: 0,050 kg. 

Carne fresca: 0,350 kg ou carne 
salgada: 0,400 kg. 

Vinho: 0,200 litro. 

6ªfeira  

Café – 0,025 kg. 

Açúcar – 0,030 kg. 

Grão: 0,100 litro. 

Macarrão: 0,050 kg. 

Azeite: 0,015 litro. 

Vinho: 0,200 litro. 

Atum salgado: 0,300kg. 

Azeite: 0,025 litro. 

Vinho: 0,200 litro. 

 

Sábado  

Café – 0,025 kg. 

Açúcar – 0,030 kg. 

Feijão encarnado: 0,150 litro. 

Azeite: 0,015 litro. 

Vinho: 0,200 litro. 

Arroz: 0,050 kg. 

Carne fresca: 0,350 kg ou carne 
salgada: 0,400 kg. 

Vinho: 0,200 litro. 

Quadro 6. Tabela de rações editada em 10 de fevereiro de 1898.Obs: Todos os dias: Pão: 0,650 kg. ou bolacha: 

0,400 kg.; Vinagre: 0,025 litro; Sal: 0,025kg.; Hortaliça e temperos: 10 réis (fundeado); 15 réis (navegando). 

Fonte: PORTUGAL (1898, p.71-75). 
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Sabemos que as conclusões acima apresentadas não traduzem todas as variações pelas 

quais as rações passaram. Como vimos, alguns alimentos foram introduzidos (cacau, carne 

asséptica, ervilha, lentilha, sopa militar, toucinho, etc.) e retirados durante o período. Outros 

como o arroz que, no início do século, era tido como um substituto do feijão ou da carne 

mudou o seu status, passando a compor o cardápio ao final do século. No caso da carne de 

boi, o método de conservação tido como o ideal para a Marinha  continuou sendo o do 

processo de salga, etc.   

Estas e outras questões poderiam levar a muitas discussões e hipóteses sobre o valor 

nutricional da ração da marinhagem portuguesa. Uma vez que, aos olhos da atual ciência da 

nutrição, todo alimento expresso em gramas ou em mililitros tem associado a ele outro tipo de 

quantificação (calorias, minerais, vitaminas, etc.). Todavia, nessa época, a maior parte desses 

atributos quantificáveis ainda não haviam sido identificados e/ou nomeados, sendo as 

recomendações nutricionais pautadas em outros atributos – os “princípios nutritivos”.  

 

1.2. Da aquisição, armazenamento, distribuição, preparo e consumo dos gêneros 

alimentícios: breves comentários.  

 

Os gêneros constantes nas rações, em sua maioria, eram adquiridos pela forma de 

arrematação, ou seja, eram comprados pela Fazenda Real por processo licitatório ou 

diretamente de grandes comerciantes de Lisboa e/ou de companhias internacionais. Os que 

não eram adquiridos por este sistema, eram comprados em locais que comercializavam 

alimentos nos lugares onde os navios paravam (Estações Navais ou portos).  Esse tipo de 

compra era utilizado, principalmente, para a aquisição dos temperos e hortaliças. Observamos, 

nos documentos consultados, que conflitos comerciais entre os grandes fornecedores e a Real 

Fazenda foram frequentes durante todo o período estudado.  

O não cumprimento da entrega de gêneros com as especificações descritas nos 

contratos de arrematação – quer seja pelo fato dos fornecedores não respeitarem a quantidade 

especificada, ou por entregarem gêneros de “qualidade higiênica duvidosa
27

” – era motivo de 

                                                   
27 Em geral, havia em cada Armazém da Armada e/ou nos Hospitais da Marinha uma pessoa responsável 

(boticário ou farmacêutico ou cirurgião ou um praça devidamente treinado) para realização de testes nos gêneros 



 

 

50 

 

queixas por parte da Fazenda Real. Por sua vez, os fornecedores dos gêneros declaravam-se 

insatisfeitos quanto aos preços atribuídos pela Fazenda Real, além de se queixarem do 

constante atraso dos pagamentos. Estes dois fatos causavam, aos olhos dos comerciantes da 

época, sérios prejuízos. Porém a Fazenda Real, na tentativa de garantir a provisão necessária 

ao Exército e a Marinha, isentava seus fornecedores de vários impostos obrigatórios, fato este 

que reduzia o custo final dos produtos. No decorrer do século a relação comercial mais 

conflituosa foi com os fornecedores de carne de vaca.    

A seguir apresentaremos algumas transcrições que traduzem o apresentado nos 

parágrafos anteriores:  

 

Os gêneros que compõem a ração do marinheiro, são fornecidos parte por 

arrematação adjudicação e parte comprados no mercado conforme a 

precisão [...]. (FARIA e SILVA, 1859, p.166). 

Tem sido presentes as Consultas que tem subido à Real Fazenda sobre os 

inconvenientes, que tem ocorrido, nos fornecimentos das carnes verdes para 

a Marinha, é de presente se me participar que o fornecedor do dito gênero 

[...], se recusou a continuar o dito provimento, até o extremo de propor, que 

mesmo para o dia de amanhã, 13 do corrente, [...] ele a não fornecerá, sem 

que hoje se lhe mande dar algum dinheiro, por conta do que se lhe deve [...]. 

(FONSECA, 12 nov.1819). 

Põe na presença de Vossa Majestade o Fornecedor das carnes verdes do 

Arsenal Real da Marinha [...] as condições seguintes: 1
a
 Serei obrigado a 

dar as carnes de marcos acima pelo preço que nos talhos desta cidade 

correr; e da mesma qualidade de que a tiver vendido talho, não sendo 

corrupta. 2
a
  Também a darei marcos abaixo por três réis menos aos talhos e 

da mesma qualidade como acima fica dito [...]. (REYS, 29 dez.1819). 

Os facultativos abaixo assinados examinaram trinta e nove barris de vaca 

salgada, cinquenta ditos de porco, trinta cascos de vinho, e cinquenta e seis 

sacas de arroz, que forneceu Lourenço de Almeida, e disseram na minha 

presença que dos artigos examinados, somente reprovaram os trinta e nove 

barris de vaca [...] de que fiz o presente termo que assinei com os 

sobreditos. Francisco Xavier Bandeira; O Físico Mor Luiz Jose Lança; 

Jacinto da Costa, cirurgião Mor. (BANDEIRA; LANÇA; COSTA, 12 

mar.1831). 

                                                                                                                                                               
suspeitos de estarem  deteriorados ou falsificados. A identificação da adulteração dos alimentos era estudada 

pela “Higiene e bromatologia náutica”.  



 

 

51 

 

Sua Majestade manda remeter a V. Ex
a.
, para informar com o seu parecer 

favorável, a Representação, com o documento junto de Gould e Irmãos e 

Companhia; em que pedem que lhes mande pagar a quantia de um conto 

trezentos e quarenta mil réis, importância de duzentos barris de carne 

salgada, de que são credores, e com que em maio de 1822 forneceram a 

expedição que foi para a Bahia; como todo consta do sobredito documento. 

(VIANA, 3 ago.1824). 

Envia-se o requerimento dos negociantes Ferreira e Companhia, 

arrematantes do fornecimento de Vaca fresca para consumo das guarnições 

dos navios desta Divisão Naval em Luanda. Como informação tem este 

comando a dizer que, nas circunstâncias anormais em que se encontra [...] a 

criação do gado bovino, dizimado pela peste que ainda tende a alastrar-se, 

as dificuldades para o fornecimento a que os requerentes se obrigaram, tem 

origem em força maior, alheia à sua vontade [...]. (GUILHERME, 9 

dez.1897). 

 

 

Após a compra, e vistoria “da sua qualidade higiênica”, os gêneros eram armazenados 

em depósitos localizados no Arsenal da Marinha onde ficavam até serem distribuídos às 

embarcações. A quantidade total a ser embarcada era calculada segundo o número de homens, 

duração da viagem e número de paradas. O vinho era o único gênero que, ao entrar no 

Arsenal, passava por um procedimento especial – era padronizado segundo o seu teor 

alcoólico, para só depois ser embarcado:  

 

É o vinho tinto que os navios são fornecidos, fazendo-se este por meio de 

compra no mercado conforme a precisão que há, quase todo ele é dos 

subúrbios de Lisboa, [...] e como quase tudo que ali se vende é para 

consumo da cidade precisa por isso de ser preparado para embarque: faz-se 

então preparação no Arsenal da Marinha [...] depois fracioná-se para barris 

de seis almudes, é embarcado então para bordo dos navios. A sua qualidade 

deve variar de muito conforme os sítios, e portanto a sua preparação 

também deve ser diferente: porém não sei se assim acontece, mas o posso 

dizer é que tenho visto muitas vezes a bordo, barris de vinho completamente 

estragados, o que atribuo a má preparação, a cautela no embarque e na 

entrada a bordo. (FARIA e SILVA, 1859, p.159-161). 

 

 Nas embarcações os gêneros eram armazenados nas carlingas dos porões, local 

considerado o mais insalubre das embarcações, sendo a ausência de luz, a umidade excessiva 
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e a temperatura ali existente, somadas a ausência de uma limpeza diária, responsáveis pela 

deterioração de muitos gêneros:  

 

O porão é a parte mais inferior do navio [...]. A sua parte mais inferior 

chama-se carlinga – a qual está coberta de tábuas soltas, sobre as quais se 

faz a arrumação dos muitos e variados objetos que compõem o armamento 

de um navio: sendo os principais, os tanques de água, os mantimentos, as 

munições [...]. Ora como esta parte do navio não recebe ar e luz, senão de 

cima para baixo, por uma ou mais aberturas, que não são constantes, mas 

sim acidentais, segue-se, que é este o lugar mais insalubre de todos os 

navios. (FARIA e SILVA., 1859, p.12). 

A alteração que em uma das viagens apresentou o azeite, foi devida de 

certo ao mau vasilhame e às péssimas condições do local em que o 

guardaram. (ROQUETE, 1864, p.160, grifo nosso). 

A umidade que reina no paiol da bolacha [...], a elevação da temperatura 

que muitas vezes ali se encontra proveniente da proximidade das fornalhas e 

caldeiras da máquina, são as principais causas que favoreceram a 

alteração, que por vezes se manifestou na bolacha. (op.cit., p.118-119, 

grifo nosso). 

Há dois dias na semana em que sempre se dá às guarnições bacalhau, 

porém nas viagens não é possível fazê-lo, porque quase sempre ele dura 

muito pouco tempo, em conseqüência do calor e umidade do porão [...]. 

Vinho [...]  há também muitas causas que concorrem para a sua alteração a 

bordo, e que até certo ponto não se podem evitar: uma das coisas 

necessárias para sua conservação, é a temperatura do local onde ele está, a 

qual deve ser fresca: ora sendo o porão o lugar onde esta temperatura é mais 

elevada, chegando a 30
o
 segue-se que ele necessariamente há de se alterar, e 

por isso é de alta importância que o paiol de vinho seja um lugar de fácil 

ventilação. [...]. (FARIA e SILVA, 1859, p.161-175, grifo nosso). 

 

 Cientes dos problemas existentes no porão, as autoridades sanitárias recomendavam 

que o mesmo fosse lavado, arejado (confecção de frestas para a entrada de ar e luz) e caiado 

com a maior frequência possível. Também recomendavam que  não fossem levados 

equipamentos ou lenhas molhadas ao porão; que os objetos considerados inúteis (caixotes e 

barris cujos gêneros haviam sido utilizados) fossem desprezados – deixados nas Estações 

Navais ou lançados ao mar; e que os paióis dos gêneros mais perecíveis, à medida do 

possível, fossem levados para a tolda, ao ar livre, nos dias em que as condições climáticas 

estivessem favoráveis (MAIA, 1859, p. 76-77).  
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Nas embarcações, o local destinado para a preparação das refeições variava conforme 

o seu tipo, mas em sua maioria o fogão ficava no convés – localizado na parte superior do 

navio, podendo ser descoberto ou coberto com toldo – próximo à praça das máquinas: 

 

Avante da praça fica, como já disse, o alojamento da guarnição, se este 

local fosse destinado só para este fim muito bom seria, porem, é nele, que 

em muitos navios estão colocados os fogões [...]. (FARIA e SILVA, 1859, 

p.7).  

Na coberta ou convés, junto à proa, estão colocados dois fogões: em um 

deles assentam as caldeiras com o rancho das praças de marinhagem, 

soldados e degredados, no outro prepara-se a comida das pessoas de ré. 

(OLIVEIRA, 1860, p.8-9, grifo nosso). 

A coberta [...] é pouco úmida nas horas em que o fogão funciona [...] e é ao 

mesmo tempo bastante quente não só pela irradiação do calórico que o 

fogão lança em si, como também pela acumulação das equipagens [...]. 

(MAIA, 1859, p.165). 

 

Em dias de grandes tempestades, dada a localização dos fogões, havia problemas   

relacionados ao preparo das comidas, às vezes por dias seguidos. Fato este relatado pelo 

Capitão Oliveira (1860, p.27-31):   

 

23 de agosto: [...] trambolhão de meia-noite [...] muita água no convés; 

louça, vidros e outros objetos parecem endemoninhados: cozinheiros e 

despenseiros dão vivas à Christina; muitas pessoas enjoadas. Tal é o mar e o 

balanço. [...]. 24 de agosto: Mesmo tempo […]. Diz-se que no dia de São 

Bartholomeu anda o diabo às soltas; se assim é, soltou-se na véspera. Não 

se pode cozinhar. [...].  26 de agosto: [...] Dificuldade na preparação da 

comida. 

 

Em terra, os marinheiros faziam acampamentos onde a comida era feita. Porém, a 

prática comum era que o fiel do porão
28

 desembarcasse para comprar os gêneros necessários: 

tempero, hortaliças, carne fresca, etc., voltando à embarcação para que os cozinheiros as 

                                                   
28 Marinheiro de confiança que era responsável  pela compra dos gêneros em terra e distribuição das rações: “[...] 
o fiel do porão, que é encarregado de dar as rações diárias, a água [...]” (FARIA e SILVA, 1859, p.24); “O fiel 

Pinheiro, que é ativo e capaz, comprou [...] por baixo preço”. (OLIVEIRA, 1860, p. 136). 
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fizessem. O que nos leva a supor que tanto em terra, como em mar, o convés era o local de 

referência para a manipulação dos alimentos e preparo das refeições. 

 Neste período, existiam leis, normas e recomendações, com vistas à garantia do 

controle sanitário das refeições a serem distribuídas e as ações dos fiéis e cozinheiros eram 

vistoriadas pelo médico que se encontrava a bordo. A partir do ano de 1844, quando da 

obrigatoriedade da emissão de relatórios sanitários (MAIA, 1859, p.142), os resultados destas 

vistorias e outras relativas aos gêneros alimentícios destinados à ração da marinhagem (estado 

sanitário
29

, forma de armazenamento, tempo de conservação, aceitação da comida, etc.), assim 

como as sugestões para a superação dos obstáculos identificados, passaram a fazer parte dos 

mesmos. Tais relatórios eram encaminhados ao Conselho de Saúde Naval, que os avaliava e 

neles se pautava para sugerir novos decretos ou leis. Abaixo, transcrição de parte das 

recomendações feitas, no ano de 1859, pelo cirurgião Carlos Guilherme de Faria e Silva:  

 

Finalmente uma coisa em que deve haver toda a vigilância é na preparação 

da comida; entre nós é de lei que o oficial de serviço a prove antes de ser 

distribuída, porém não deve ficar só aqui a vigilância, é preciso que os 

utensílios culinários sejam inspecionados todos os dias, a fim de se 

conhecer o seu estado de limpeza, bem como se deve também assistir à 

distribuição da comida: e finalmente ao meter a carne, e os legumes na 

caldeira; a fim de conhecer se estão bem lavados, e se há fraude. (FARIA E 

SILVA, 1859, p.176). 

 

 Fonssagrives (1862, p.479), era de opinião que os utensílios utilizados na cozinha não 

deveriam ser de cobre, pois com frequência perdiam o estanho, expondo à equipagem ao 

perigo. Por este motivo, era favorável à adoção de utensílios esmaltados e recomendava aos 

cirurgiões uma constante vigília aos vasilhames:   

 

[...] Nos utensílios e vasos de cobre frequentemente desaparece o estanho 

[...] e se neste estado estiverem em contato alimentos ácidos ou gordos 

haverá perigo de envenenamento. [...] É necessário que o cirurgião mor [...] 

                                                   
29 Os cirurgiões também faziam vistorias dos gêneros que eram adquiridos durante a viagem, como podemos ver 

em Melo Dias (1867, p.217): “para cumprir o disposto [...] no Regulamento de Saúde Naval, que manda o 
cirurgião examinar as amostras dos víveres para o fornecimento da guarnição [...], e inspecionei os gêneros 

alimentícios [...]”. 
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examine diariamente os vasos e utensílios culinários, e avise o oficial 

imediato quando estiverem pouco limpos ou mal estanhados [...].  

 

Para os marinheiros, a comida era sempre feita na forma cozida (sem assado ou 

fritura): “[...] a preparação dos alimentos é muito simples, consiste unicamente em os ferver
30

 

pelo tempo necessário, conforme a natureza das substâncias” (SILVA, 1819, p.74). 

Entretanto, havia certos cuidados indispensáveis à sua preparação – o cozinheiro deveria estar 

atento ao pré-preparo da carne, ao tempo de cozimento, à temperatura do lume e à quantidade 

de água: 

 

[...] convém meter  a carne em água fria , aumentar o fogo para que a água 

possa ferver o mais depressa possível, e em seguida tirar com a escumadeira 

as substâncias que sobrenadam no caldo. [...]. É um grande erro supor que a 

carne se coze mais depressa quando a ebulição se mantém com a mesma 

força por muito tempo. [...]. Passada uma hora, quando muito, segundo a 

qualidade dos alimentos, metem-se os vegetais na caldeira; uns servem para 

aromatizar ou para dar cor ao caldo e torná-lo mais saboroso e agradável, e 

outros para aumentar a quantidade de princípios nutritivos. [...]. Depois de 

estar cozida a carne, os cozinheiros deitam, algumas vezes, mais água na 

caldeira para aumentar a quantidade do caldo, e por este modo fazem perder 

aos alimentos as suas melhores qualidades. [...] Os cozinheiros [...] devem 

seguir estas regras elementares (FONSSAGRIVES, 1862, p.481). 

 

A partir de meados do século XIX, o horário pré-estabelecido e a distribuição dos 

gêneros contidos nas refeições eram baseados pela lógica da reposição de energia para o 

trabalho:  

O almoço é principalmente destinado a renovar as forças perdidas nas 

primeiras horas do trabalho; é necessária que seja substancial. O jantar mais 

copioso e nutriente que o almoço, é a base da alimentação e deveria ser 

ainda mais substancial por ser distribuído ao meio dia, isto é, entre os dois 

períodos da atividade física. A ceia finalmente, cujo ofício reparador é 

completado pelo sono, deveria ser, enquanto à quantidade dos alimentos, o 

termo médio entre o almoço e o jantar; o instinto das classes laboriosas 

estabeleceu e ainda conserva estes hábitos, que a bordo são muito 

                                                   
30 O mesmo para os marinheiros franceses: “A arte, muito mais simples, do cozinheiro da guarnição reduz-se a 

cozer as carnes, o arroz e os legumes [...]” (FONSSAGRIVES, 1862, p.480). Interessante destacar que a comida 
dos demais tripulantes das duas Marinhas (comandantes, oficiais – dentre eles os cirurgiões, etc.) era mais 

variada e sofisticada. Porém, não entremos em maiores detalhes.  
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vantajosos à higiene do homem do mar. (FONSSAGRIVES, 1862, p.483-

484, grifo nosso). 

 

A refeição era distribuída conforme os dizeres do Capitão Oliveira (1860, p.9) em 

“bandejas, cada uma para seis ou oito praças”. Ou seja, os marinheiros comiam em um 

mesmo vasilhame
31

, e os mais vorazes, certamente, ingeriam parte da ração dos outros. Essa 

prática era também comum entre os marinheiros franceses e sobre ela Fonssagrives (1862, 

p.485) teceu as seguintes críticas:  

 

A promiscuidade de uma só bandeja em que todo o rancho ao mesmo tempo 

mergulha as colheres, repugna aos nossos costumes e à higiene. As 

tripulações dos navios ingleses têm, quase todas, louça destinada para seu 

uso; a decência da sua comida contrasta com a sem cerimônia primitiva dos 

jantares dos nossos marinheiros (grifo nosso). 

 

Embora as Tabelas estabelecessem o quê e o quanto deveria ser consumido, na prática, 

no dia-a-dia, aconteciam variações. Durante as viagens eram comuns, como vimos, perdas de 

muitos alimentos em decorrência do seu estado de deterioração. Além disto, os homens que 

estavam em mar tinham o hábito de pescar (utilizam como isca pedaços de bolacha, carne 

salgada, etc) e o anzol também era empregado para a captura de aves que, ao acaso, 

acompanhassem as embarcações.  

Nos portos, outros alimentos poderiam ser comprados caso o fiel do porão não 

encontrasse o estabelecido. Tais ocorrências proporcionavam modificações no cardápio. Por 

outro lado, era comum a prática dos marinheiros guardarem parte do que recebiam a seco para 

venderem nos portos e comprarem outros que os satisfizessem
32

. Os gêneros mais utilizados 

para a venda eram a bolacha e a carne de vaca salgada e, por sua vez, os mais comprados 

eram o alho, a cebola, a batata e a pimenta. As transcrições abaixo  demonstram o que 

assinalamos:  

                                                   
31Não pudemos precisar quando esta prática foi extinta.  

32 Esta prática diminuiu a partir de 1862, quando da edição da Portaria de 29 de novembro (BASTO, 1866, 

p.144.), que proibia os marinheiros de deixarem os navios com parte da ração a seco não consumida. A título de 

curiosidade: a venda de alimentos era também praticada por marinheiros franceses. Fonssagrives (1862, p.473), 

ao sugerir mudanças da forma de distribuição das bolachas comenta: “E assim o marinheiro [...] não vai 

continuar a vender a ração [...]”. 
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Os peixes frescos, que em algumas ocasiões de descanso o pescam, tem 

suas utilidades, e fornecem bom alimento [...]. (SILVA, 1819, p.74, grifo 

nosso).  

Como já disse tem os nossos marinheiros duas qualidades de rações, uma 

quando estão nos portos, e outra à vela: a primeira é sem dúvida muito 

melhor porque se compõem de carne fresca, pão, hortaliça e legumes; além 

de serem também mais variados os condimentos: ora tanto estes como a 

hortaliça não lhes são fornecidos pelo Estado
33

, porém são comprados pelos 

marinheiros com o produto de suas economias. Provém estas da venda 

das onças de carne, e por isso em lugar de receberem dezoito onças; 

recebem somente uma libra, de maneira com que esta economia, que lhe é 

insensível, arranjam uma comida mais salutar e agradável. (FARIA e 

SILVA, 1859, p.178, grifo nosso).  

Batatas – posto que as batatas não sejam artigo pertencente à Tabela do 

fornecimento de bordo, os marinheiros fazem uso delas, e aprovisionam-

se para os seus ranchos em viagem. [...].  Entre nós é um artigo barato; 

[...] estando os navios surtos em qualquer porto ou bahia, aparecem 

sempre no rancho dos marinheiros a batata, a hortaliça, e também 

algumas vezes frutas, próprias da localidade. (MAIA, 1859, p.50-52, grifo 

nosso).  

Independentemente dos condimentos fornecidos pelo Estado, o 

marinheiro previdente abastece-se também de alhos, cebola, pimenta, etc. 

de que faz uso extra-oficial quando lhe parece. (op.cit., p.60-61, grifo 

nosso). 

5ª-feira – 8 de setembro de 1859 [...]. Seguem o navio muitas aves: 

mangalhões, brigadeiros, córvas, feijões frades, almas de mestre e outros 

pássaros menos conhecidos. Pescaram com anzol alguns feijões frades e 

um mangalhão; logo que se acharam na tolda começaram a vomitar, sem 

tentarem fugir. (OLIVEIRA, 1860, p. 18, grifo nosso). 

2ª-feira – 10 de outubro de 1859 [...] Um tubarão na esteira do navio. Os 

marinheiros arremessaram-lhe um grande anzol com corrente de ferro presa 

a linha do prumo grande, servindo de isca uma posta de carne salgada; o 

peixe engoliu tudo e fugiu, ao mesmo tempo arreavam-se muitas braças de 

linha. Prepararam dois cabos com laços, que enfiaram na linha e por esta 

escorregaram; elevaram a linha e o peixe obedeceu, veio no cortado do 

navio, foi abraçado pelos laços, içado e morto sobre a tolda com pancadas 

descarregadas na cabeça com esfregues de artilharia. Pesou perto de cinco 

                                                   
33 Vimos anteriormente que o Estado passou a abonar 5 réis para este gênero no ano de 1861, passando para 10 

ou 15 réis em 1898. Entretanto, no período estudado, não houve recomendação de qual tipo de condimento ou 
hortaliça fosse comprado, nem de sua quantidade. Exceção para as hortaliças comprimidas recomendada  entre 

1861-1878, mas com alternativa de recebimento em dinheiro. 
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arrobas e foi consumido pelos marinheiros. [...]. (op.cit., 1860, p. 26, grifo 

nosso). 

2ª-feira –17 de setembro de 1860 [...] O fiel Pinheiro, que é ativo e capaz, 

comprou galinhas a trinta réis, arroz pilado, excelente feijão chibamba 

(grosso e vermelho) e ervilha seca a duzentos e cinqüenta réis cada guirrafo 

(um alqueire e uma quarta); lenha, repolhos, laranjas e bananas por baixo 

preço. [...]. Às 9 horas da manhã fez-se a distribuição do rancho, galinhas 

cozidas com arroz, na razão de meia galinha e meio arrátel de arroz a 

cada praça. O rancho da tarde compõe-se de feijão chibamba com repolho. 

(op.cit., 1860, p. 136, grifo nosso). 

Durante o tempo que o navio se demorou nas colônias notei sempre na 

equipagem grandes tendências para os condimentos acres, e via o 

marinheiro procurara com empenho as substâncias capazes de estimular o 

gosto e o apetite, tais como pimentas em Moçambique, os achares e o 

karil em Goa. (ROQUETE, 1864, p.120-121, grifo nosso). 

 

 Embora nossos recortes estejam centrados em observações realizadas por médicos do 

período de 1819 a 1864, é provável que as modificações das rações, no que se refere ao tipo 

de alimento consumido, tenham sido uma constante durante todo o século,  pois, mesmo com 

a diminuição do tempo gasto nas viagens (em decorrência dos avanços da indústria naval), a 

rotina do homem do mar e a maneira pela qual os gêneros alimentícios eram adquiridos 

permaneceram as mesmas. 

  

 

1.3.Os princípios nutritivos das rações e a ciência da nutrição.  

 

 

  Para entendermos as bases que constituíam as discussões que envolviam a confecção 

das tabelas de rações sem nos ater aos conhecimentos da atual ciência da nutrição, faz-se 

necessário um retorno as suas origens, ou seja, a sua história. Ciência oriunda de uma 

gestação conturbada, cujo desenvolvimento não foi linear, nasce no final do século XVIII em 

decorrência dos avanços advindos da biologia, da física, da fisiologia e da química (SANTOS, 

1989). Sua consolidação dá-se entre meados do século XIX a início do século XX, quando o 

alimento passa a ser considerado um combustível-fonte (de “princípios nutritivos” 

mensuráveis) relacionado à manutenção e ao desempenho da “máquina humana”. 
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 Para maior esclarecimento do que acima destacamos, será preciso lembrar que, antes 

do nascimento da medicina moderna
34

, e da nutrição como uma ciência, prevaleciam os 

preceitos da antiga medicina humoral (teoria dos quatro humores: quente, frio, seco e úmido). 

E, até então, o estado de saúde (o equilíbrio entre os quatros fluidos do corpo – bílis amarela, 

bílis negra, catarro e sangue) de um indivíduo era determinado pela relação entre os humores 

do seu temperamento (fator  interno/natural)
35

 e os humores presentes no alimento, ar, clima 

(fatores externos/não-naturais). Considerava-se que os humores fluíam no corpo através do 

sangue – o excesso ou carência de calor, frio, umidade ou secura diluíam-no ou espessavam-

no, causando doenças. Quando os humores fluíam livremente, os indivíduos se apresentavam 

saudáveis. (ALFONSO-GOLDFARB, 1994; PAPAVARO, 2008).  

Podemos afirmar com referência à relação homem-alimento, que a industrialização e a 

crescente urbanização das cidades
36

 propiciaram o desenvolvimento de novas técnicas e 

inovações nas disciplinas que constituíram a base da nutrição. Sendo estas regidas pela 

concepção mecanicista (a máquina como modelo para explicar a natureza e o homem) e 

funcionalista (relacionada ao desempenho da máquina), o alimento que até então era 

caracterizado pela sua qualidade de humor (temperamentos quente, frio, seco e úmido) passa a 

ser caracterizado pela sua quantidade de matéria (substâncias aquosas, amiláceas, fibrosas, 

gelatinosas, etc.) modificando assim o seu modo de estar no mundo. 

 Para Santos (1989, p.11), foram as pesquisas e os estudos desenvolvidos por  

Antonie-Laurente Lavoisier
37

 (1743-1794) que “deram impulso decisivo à concepção de que 

os processos relacionados à nutrição eram químicos”. Porém, como as pesquisas que 

envolviam a relação alimento-homem eram desenvolvidas por diferentes correntes e áreas do 

                                                   
34 No livros: “O Nascimento da Clínica e  Microfísica do Poder (capítulos V, VI, VII, IX, XIII)”,  Foucault 

(2006; 2001); “Natural Racional, Social – razão médica e racionalidade científica moderna”, Luz (1988); 

“Biomedicina Saber & Ciência: Uma Abordagem Crítica”, Camargo Jr. (2003),  encontram-se detalhes de como 

a medicina moderna (biomedicina) torna-se hegemônica no momento em que o Estado normatiza o saber e a 

prática médica e, como a partir  da retroalimentação entre os mesmos, dá-se o advento da regulação dos corpos 

(biopoder). 

35 Temperamento fleumático (quando frio e úmido), melancólico (quando frio e seco), sanguíneo (quando quente 

e úmido) ou colérico (quando quente e seco). 

36 Segundo Foucault (2001, p. 92), “Foi precisamente pela análise do ar, da corrente de ar, das condições de vida 

e de respiração que a medicina e a química entraram em contato. Fourcroy e Lavoisier se interessaram pelo 

organismo por intermédio do controle do ar urbano. A inserção da prática médica em um corpus de ciência 

físico-química se fez por intermédio da urbanização”. 

37 Alguns estudiosos da nutrição do século XX, consideraram Lavoisier como o “pai da nutrição”. (CHAVES, 

1985, p.15). 
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conhecimento, que por vezes não estabeleciam um diálogo, foi só a partir da aproximação da 

química moderna e da fisiologia (que por sua vez, se estabelecia como ciência), em meados 

do séc. XIX., que a capacidade biossintética  do organismo animal e alguns processos que 

envolviam a digestão foram reconhecidos
38

. A segunda metade do séc. XIX foi marcada pelo 

desenvolvimento do conhecimento sobre as necessidades e requerimentos nutricionais, sendo 

estes fundamentados nos avanços da termoquímica e da termodinâmica.  

Os recortes apresentados a seguir, foram retirados de livros de medicina da época e 

podem ser ilustrativos do que falado acima. Os dois primeiros retirados do livro “Elementos 

de higiene ou ditames teoréticos, e práticos para conservar a saúde, e prolongar a vida”,  

escrito por Francisco de Mello Franco (1814),  referem-se à crítica ao modelo humoral, à 

adoção do modelo mecanicista e à visão do organismo humano como um sistema integrado. 

No recorte seguinte, do livro “Farmacopéia naval e castrense” de Jacinto da Costa (1819), 

podemos perceber a mesma tendência e a reverência às novas ciências. O quarto recorte foi 

retirado do “Tratado de Higiene Naval ou da influência das condições físicas e morais em que 

está o homem do mar”, do nosso já conhecido Jean Baptiste Fonssagrives (1862), onde 

notamos, nas entrelinhas, a existência de uma tensão oriunda do debate científico existente na 

época. No último recorte, do livro “Lições Práticas de Higiene Colonial –  a vida entre os 

trópicos, seus caracteres fundamentais” de Manuel Ferreira Ribeiro (1904), encontramos 

algumas considerações sobre os avanços da ciência da nutrição:  

 

[...] Desde Galeno tem os médicos chamado às coisas mais indispensáveis, e 

naturais a existência do homem cousas não naturais; convém a saber, o ar; 

os alimentos; o movimento, e repouso; o sono, e vigília; as paixões; e em 

fim as secreções, e excreções. Parece incrível que Galeno, um homem de 

                                                   
38 Até o final XVIII a absorção de nutrientes era objeto de estudo da fisiologia, que por sua vez era uma 

disciplina ligada à anatomia. Neste período, entre os fisiologistas, duas hipóteses prevaleciam: o da 

sensibilidade orgânica (teoria defendida por Xavier Bichat) – para ele e seus adeptos os processos de absorção e 

assimilação dos nutrientes eram realizados por fibras do organismo animal “que selecionavam as substâncias que 

lhes fossem necessárias através de mudanças no seu estado de contratibilidade orgânica sensível”; e do desgaste 

mecânico – para seus defensores, como Albrecht Von Haller, as partes sólidas do organismo animal eram 

desgastadas continuamente devido “à expansão dos músculos uns contra os outros originando espaços vazios na 

estrutura corpórea”. Tais espaços eram preenchidos pela “decomposição de partículas gelatinosas ou terrosas, 

trazidas pelos fluidos nutritivos que percorriam o organismo”. Neste período “havia ainda muita resistência, por 

parte dos fisiologistas, com relação às idéias a respeito da natureza química dos processos fisiológicos”. 

(SANTOS, 1989, p.8-10). Até primeiras décadas do XIX  a nutrição era entendida como o descrito por Franco 

(1814, p. 82): “Para haver nutrição é preciso que tenha precedido animalização, e assimilação das substâncias 
alimentosas. A animalização consiste na transmutação das substâncias vegetais em animais; e a assimilação é 

conversão de substâncias animais, ou animalizadas nas partes de que se compõe a organização animal”.  
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tanto saber, e discernimento, tenha dado as coisas tão naturais, o nome de 

não naturais – ainda mais incrível é que há dois mil anos tenha sido 

conservado em todas as Escolas de Medicina. [...]. (FRANCO, 1814, p.XI, 

grifo do autor). 

[...] O epigástrio (que se deve entender pelo diafragma, estomago, e 

intestinos) é um dos principais centros da nossa sensibilidade, companheira 

da vida. Forma com o cérebro e coração o triunvirato do corpo humano. A 

aliança destes três agentes vivifica a máquina toda; o cérebro pela 

influencia nervosa; o coração por meio da circulação; e o epigástrio 

estabelecendo o equilíbrio entre as funções daqueles, e dos demais órgãos. 

É em geral da sua influência recíproca, que depende a vida [...] (op.cit., 

1814, p.3, grifo nosso). 

[...] A matéria Médica não era como observa Bichat, mais que um 

amontoado de opiniões incoerentes, um agregado informe de idéias 

inexatas, observações pueris, meios ilusórios, e fórmulas extravagantemente 

concebidas. A época em que vivemos não permite seguir o trilho tão 

defeituoso: a História Natural, a Química, a Anatomia, a Fisiologia, a 

Higiene e a Nosografia chegaram a tal ponto de exatidão, que não 

poderia ter desculpa quem ousasse tratar a Matéria Médica sem 

premunir-se das suas luzes (COSTA, 1819, p.V, grifo nosso).  

Nestes últimos anos, a química deslumbrada pelos seus rápidos progressos, 

e orgulhosa por ter tornado tributárias as outras ciências, pretendeu 

sujeitar às suas regras a higiene e a fisiologia, e quis resolver as 

questões relativas à alimentação, servindo-se de processos científicos 

dotados de aparente exatidão [...]. Não obstante não darmos muita 

importância aos cálculos da química, quando se refere a bromatologia, não 

poderíamos, sem ficar uma notável lacuna nesta obra, omitir os dados 

estatísticos apresentados por Boussingault [...] e outros, relativamente à 

alimentação normal nas diversas condições de vida, e deixar de aplicá-los à 

ração dos homens que exercem a profissão marítima. (FONSSAGRIVES, 

1862, p.469, grifo nosso). 

Tem-se estudado a alimentação, a valer, [...] tendo-se feito bastantes 

experiências em alguns animais domésticos, organizando-se tabelas, 

indicando a composição da respectiva ração de repouso e de trabalho [...]. O 

mesmo se pode dizer das rações alimentares calculadas para as 

coletividades, na Europa, sendo algumas de grande confiança, para 

soldados, marinheiros, operários de diferentes classes [...]. A função da 

alimentação é a de fornecer os materiais indispensáveis ao renovamento das 

células fundamentais, conservando a energia de que esse renovamento 

carece [...]. É verdadeiramente notável a pleidade de biologistas, médicos, 

químicos e homens da ciência, sendo admiráveis os resultados a que vão 

chegando, principalmente sob o ponto de vista de curar as doenças, de as 

prevenir e de dar ao organismo maior duração (RIBEIRO, 1904, p.73-

89, grifo nosso). 
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Como vimos, no tópico anterior, desde o final do século XVIII já se sabia que as 

“matérias nutritivas” contidas nos alimentos eram compostas por moléculas de carbono, 

hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, havendo diferentes formas de classificá-las. Com o advento 

das primeiras pesquisas sobre a composição química dos alimentos e dos processos 

metabólicos, realizadas na primeira metade do século XIX, difundiu-se a ideia de que os 

alimentos azotados (aqueles que continham albumina, fibrina, caseína, etc – substâncias 

formadas por moléculas de nitrogênio) eram os mais importantes, pois o nitrogênio estava 

relacionado à constituição da estrutura dos animais e à força muscular. Os que continham 

maior teor de carbone (que continham glúten, corpo sacarino, fécula amilácea, etc.) também 

eram valorizados, pois estavam relacionados à fonte de energia. Conhecedores destes saberes 

científicos contemporâneos os cirurgiões, ao avaliarem o valor nutricional da ração náutica, 

destacavam as qualidades nutritivas presentes em cada alimento:  

 

O feijão, bem como outras qualidades de legumes que entram na ração do 

marinheiro contem muita fécula, açúcar, mucilagem e às vezes matéria 

corante e princípios azotados. Por estas propriedades representam um papel 

interessante na alimentação do homem [...]. (MAIA, 1859, p.51-60). 

O arroz é um dos principais alimentos usados a bordo, [...] por ser uma 

substancia muito nutritiva pela grande quantidade de fécula que contém [...] 

é o vinho para assim dizer um alimento reparador, porque além das 

substâncias gordurosas, contém água, sais, ácidos, açúcar, álcool, princípios 

azotados e aromáticos; que são tão necessários para a nutrição [...]. O pão 

que se dá no porto de Lisboa às guarnições [...] a sua cor é escura o que 

indica mistura de farinhas de diferentes qualidades ou a falta de glúten na 

sua composição [...] tem também mistura de sêmea o que aumenta o seu 

emprego, sem aumentarem a parte nutritiva [...]. (FARIA e SILVA, 1859, 

p.163-172). 

As qualidades nutritivas da ração do marinheiro, são suficientes porque 

sendo o azote e o carbone, necessário em certas proporções para a 

conservação da vida e da força do homem; tem-se visto pelas experiências 

que nos alimentos do marinheiro, há um pequeno déficit de carbone, e um 

grande excedente de azote. (FARIA e SILVA, 1859, p.178). 

 

 É possível que Faria e Silva, ao falar sobre as proporções de carbone e azote,  estivesse 

se referindo às conclusões de Fonssagrives (1862, p.470-473). O mesmo, a partir das 

recomendações nutricionais diárias para um homem adulto (manutenção da vida – 2,0g de 
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azote e 42,02g de carbone, por 10 kg de peso; e suplementação de 12,5g e 45,00g para o 

homem em atividade laboral), tomou como referência o peso médio dos franceses (com idade 

entre 20 a 60 anos) que à época era de 62,54 kg, e concluiu que, por dia, para um marinheiro 

eram necessários 25,01g de azote e 309,09g de carbone.  

Depois, confrontou o resultado obtido com o encontrado para a composição química 

da ração
39

 do marinheiro em terra  (29,44g de azote e 425g de carbone) e em viagem  (26,91g 

de azote  e  308, 86g de carbone). Chegou à conclusão de que a ração do marinheiro em terra 

atendia ao recomendado, pois havia maior quantidade de azote e carbone e que o mesmo não 

acontecia com a do marinheiro em viagem devido a um pequeno déficit de carbone. Como, 

para ele, este déficit não era significativo, chega à conclusão final de que “a ração do 

marinheiro é suficientemente abundante em princípios indispensáveis à conservação da vida” 

(op.cit., p.473).  

  Para a análise do valor nutricional da ração da marinhagem portuguesa escolhemos 

duas Tabelas: a de 1832 por ser a mais utilizada até o ano de 1861 (como demonstramos nas 

páginas anteriores); e a de 1898 por ser esta a última editada no século XIX, pelo fato das 

tabelas de composição química (a partir de 1885) apresentarem a energia (calorias) contida 

nos alimentos e também por ter sido o balanço de nitrogênio
40

  reconhecido, entre os 

profissionais da área da nutrição do final do século, “como critério para avaliação da 

adequação protéica de uma dieta” (SANTOS, 1989, p.178). 

 Em relação à quantidade necessária de “princípios nutritivos”,  por dia, tomamos como 

base as recomendações nutricionais citadas por Fonssagrives (1862, p.472), e como não 

dispúnhamos do peso médio do homem português, ao utilizarmos as mesmas fizemos os 

cálculos para os pesos de 50 a  80kg. As seguintes necessidades foram encontradas (Quadro 

7): 

 

                                                   
39 Para os seus cálculos, presumimos que Fonssagrives tenha utilizado a tabela de composição química de  

alimentos (tabela da ração animal) publicada em 1844 por Jean-Baptiste Boussingault (1802-1887); embora nas 

tabelas por ele apresentadas não conste a fonte consultada. Nossa suposição parte da citação que o mesmo faz 

aos trabalhos desenvolvidos por Boussingault (vide citação pág. 61); e por sua tabela de composição ser 

considerada a primeira nesta área. (GIUNTINI; LAJOLO; MENEZES, 2006, p.5). 

40 Método inicialmente desenvolvido por Boussingaut em meados do século XIX  que se refere à entrada e saída 

(“input-output”) de elementos no organismo animal (SANTOS, 1989, p. 177). 
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Necessidade/Peso 50kg 60kg 70kg 80kg 

Azote (gramas) 22,50 24,50 26,50 28,50 

Carbone (gramas) 255,10 298,20 340,40 382,60 

Quadro7. Gramas de azote e carbone, necessárias para um homem em atividade laboral, segundo peso em 

quilogramas.Fonte: FONSSAGRIVES (1862, p. 459-467). Dados calculados pela autora. 

 

Para o cálculo do valor nutricional da Tabela de 1832 (Quadro 8), as quantidades 

referentes ao azote e carbone foram obtidas a partir das tabelas de composição de alimentos 

utilizadas por Fonssagrives (1862, p.459-467). As quantidades apresentadas nas mesmas 

foram revertidas para valores em 100g ou 100ml e posteriormente às quantidades dos gêneros 

alimentícios listados na Tabela de 1832.  

 

 Fundeado Em viagem 

Gênero/quantidade Dia de gordo Dia de magro Dia de gordo Dia de magro 

 A C A C A C A C 

Azeite:  44ml. --- 43,12 --- 43,12 --- 43,12 --- 43,12 

Bacalhau: 258g. --- --- 11,59 37,01 --- --- 11,59 37,01 

Bolacha: 459g. --- --- --- --- 13,12 194,25 13,12 194,25 

Carne de vaca fresca: 344g.  8,26 30,27 --- --- --- --- --- --- 

Carne de vaca salgada: 
344g. 

--- --- --- --- 10,43 38,21 --- --- 

Feijão: 191g.  48,71 106,39 48,71 106,39 48,71 106,39 48,71 106,39 

Pão: 459g.  5,37 132,97 5,37 132,97 --- --- --- --- 

Vinho/fundeado: 665ml 0,08 58,25 0,08 58,25 --- --- --- --- 

Vinho/em viagem: 887ml. --- --- --- --- 0,09 77,70 0,09 77,70 

Valor total 62,42 371,00 65,75 377,74 72,35 459,67 73,51 458,47 

Quadro 8. Comparação entre as quantidades de azote (A) e carbone (C) encontrados nos gêneros alimentícios da 

Tabela de Ração de 1832, para marinheiros que se encontravam fundeados ou em viagem, em “dia de magro ou 

de gordo”. Fonte: FONSSAGRIVES (1862, p.459-467).  Dados calculados pela autora. 

 

 Ao compararmos os resultados encontrados nos Quadros 7 e 8, podemos constatar que 

todas as rações atendiam às recomendações nutricionais da época (para a faixa de peso 
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calculada). Para exemplificar: se um marinheiro pesasse 70kg, para exercer a sua profissão, 

seriam necessários 26,50g de azote e 340,40g de carbone. Caso ele estivesse fundeado e a 

ração distribuída fosse “de gordo”, os alimentos nela presentes forneciam 62,42g de azote e 

371,00g de carbone. Assim sendo, a crer nessa perspectiva, a ração oferecida atendia as suas 

necessidades nutricionais, e mais, as superava. 

 Ao observamos o Quadro 8, podemos também constatar que a ração do marinheiro em 

viagem era superior à do marinheiro em terra, o que pode ser explicado pela composição 

química da carne salgada e da bolacha. Porém, esta não era a visão dos médicos que citamos. 

Para eles, a ração em terra era superior em todos os aspectos (variedade, qualidade, 

quantidade nutritiva, etc.). O que nos faz supor que, ao considerarem a ração como um todo, 

apesar de teoricamente reconhecerem o valor dos princípios nutritivos, este não era o 

principal atributo analisado. É preciso lembrar novamente que a ciência da nutrição ainda 

dava os seus primeiros passos e que a introjeção de novos conceitos dá-se lentamente. Nos 

diários médicos analisados, produzidos em seu conjunto entre 1859 a 1866, notamos que 

nossos protagonistas, muitas vezes, ao descreverem as propriedades dos alimentos utilizavam 

conceitos ambíguos. 

Somado a isto, a utilização da carne salgada era motivo de debate entre os médicos. 

Alguns suspeitavam de que a mesma era  agente causadora do escorbuto, um dos principais 

problemas de saúde que acometiam as tripulações. Esta não era a opinião do Dr. Maia:   

 

[...] é um erro atribuir o escorbuto ao uso das carnes salgadas. Convenho 

que seu uso exclusivo e prolongado, bem como o de qualquer outra 

substância, pode em determinadas circunstâncias, concorrer para o 

desenvolvimento desta moléstia, mas não está provado que o escorbuto 

seja produzido pela carne salgada. A carne salgada, como alimento 

constante, produz [...] uma certa causticidade, que se corrige usando 

simultaneamente os vegetais. É frequente ver nas equipagens, sujeitas à 

alimentação salgada, erupções de pele, e irritações das vias gástricas. [...] 

que ela seja de boa qualidade e de recente salga; porque quanto mais 

recente for a carne menos terá perdido na salmoura seus princípios 

nutritivos (MAIA, 1859, p.59). 

 

 Ao final do século XIX, como dissemos anteriormente, as tabelas de composição dos 

alimentos já eram merecedoras de créditos – eram aceitas pelo meio científico – embora 
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houvesse debates quanto ao valor atribuído ao calor despendido pelos nutrientes. Em 1885 são 

publicados os resultados de pesquisas do alemão Max Rubner (1854-1932) que indicavam um 

valor calórico para cada classe de nutrientes: 4,1 quilocalorias (Kcal) por grama de cada 

proteína (albumina) ingerida, 9,3 Kcal para os lipídios (gorduras) e 4,1 kcal de carboidratos 

(hidratos de carbono), sendo estes os valores aceitos até o início do século XX. Entre 1897 e 

1902, adotando estes parâmetros, W.A. Atwater (1844-1907),  fisiologista norte-americano 

(que foi aluno de Rubner e que havia participado dos primeiros trabalhos sobre o metabolismo 

basal em animais, na Alemanha), realizou um grande número de experimentos metabólicos e 

calorimétricos, produzindo as primeiras tabelas norte-americanas de alimentos
41

, e contando 

com a participação de outros cientistas da época, realizou os primeiros experimentos com 

dietas controladas em humanos
42

 (em repouso e em atividade) utilizando para tal o 

calorímetro (SANTOS, 1989, p.87-111). 

 Para a análise do valor calórico da Tabela de 1898, bem como das necessidades 

nutricionais consideradas ideais neste período (Quadros 9 e 10), utilizamos os dados 

constantes em Ribeiro (1904, p.91-96).  

Ao final do século, as recomendações nutricionais para um homem em trabalho eram 

as seguintes: 2g de albuminóides/kg de peso, 38 a 45 kcal/kg de peso para o trabalho normal e 

50 a 70kcal/kg de peso para o trabalho intenso. Para análise dos cálculos das necessidades 

nutricionais, além do limite inferior e superior de cada tipo de atividade, adotamos a média de 

cada uma: normal – 41,5 kcal/kg de peso e intensa – 60,0 Kcal/kg de peso, sendo a seguinte 

nomenclatura utilizada: TNI (trabalho normal limite – recomendação mínima), TNM 

(trabalho normal – média da recomendação), TNS (trabalho normal – recomendação 

máxima), TII (trabalho intenso – recomendação mínima), TIM (trabalho intenso – média da 

recomendação), TIS (trabalho intenso – recomendação máxima).  

Como também não pudemos encontrar o peso médio do marinheiro português desse 

período, novamente tomamos como referência os pesos entre 50 a 80k. Assim sendo,  

recomendações encontradas para os albuminóides em gramas por quilograma de peso foram 

as seguintes: 50kg – 100g , 60kg – 120g, 70kg – 140g e 80kg – 160g. Os dados relativos às 

                                                   
41 Entre 1894 a 1906, Atwater publicou três tabelas, sendo a de 1894 a primeira tabela oficial norte-americana. 

(GIUNTINI; LAJOLO; MENEZES, 2006, p.5). 

42 François Magendie (1783-1855) foi o primeiro cientista a desenvolver experimentos de dieta controlada com 

animais. (SANTOS, 1989,p. 178). 



 

 

67 

 

recomendações calóricas/energéticas, são apresentados no Quadro 9. Porém, antes de 

apresentarmos os resultados encontrados, faz-se necessário um esclarecimento: nossa escolha 

pelos dois tipos de trabalho (normal e intenso) e, não apenas pelo trabalho intenso, deu-se por 

sabermos que as atividades realizadas pela marinhagem variavam conforme a ocupação no 

navio, o que levava a diferentes gastos de energia: 

 

Os marinheiros divididos em duas classes, constituem a verdadeira 

guarnição de um navio; são estes encarregados da mastreação, e do 

governo, e dentre eles são também os mais adiantados escolhidos para 

chefes de peça, e para patrões das embarcações [...]. Há também outra 

categoria para qual sempre se escolhem um homem de confiança, que é, o 

fiel do porão [...]. Além dos oficiais de proa, há ainda outros indivíduos 

encarregados de diferentes misteres para o desempenho dos quais, escolhem 

moços que mostrem menos aptidão para o serviço de mastreação, e convés, 

porém que tenham robustez para resistir; como  por exemplo o cozinheiro 

[...]. (FARIA e SILVA, 1859, p.24-25). 

 

Os dados apresentados em relação aos componentes nutricionais das rações
43

 da 

Tabela de 1898 (Quadro 10), foram obtidos a partir das rações prescritas para os marinheiros 

em viagem – terça-feira (supondo “dia de magro”) e sábado (“dia de gordo”). 

 

Trabalho Normal (kcal) Intensa (kcal) 

Peso (kg) TNI TNM TNS TII TIM TIS 

50kg 1900 2075 2250 2500 3000 3500 

60kg 2280 2490 2700 3000 3600 4200 

70kg 2260 2905 3150 3500 4200 4900 

80kg 3040 3320 3600 4000 4800 5600 

Quadro 9. Necessidades nutricionais em quilocalorias para homens em trabalho normal (TNI, TNM, TNS) e 

intenso (TII, TIM,TIS), segundo peso. Fonte: RIBEIRO (1904, p. 91-96). Dados calculados pela autora. 

                                                   
43 Dada a variação do cardápio da Tabela de 1898 (vide pág. 48) –  o que leva a diferentes valores nutricionais, 

não seguimos o mesmo modelo adotado na Tabela de 1832 (vide pág. 64). Entretanto, este fato não é de suma 

importância para o que pretendemos apontar. 
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Terça-feira (dia de magro) Sábado (dia de gordo) 

Alimento/quantidade AB (g) Kcal Alimento/quantidade AB (g) Kcal 

Açúcar: 25g. --- 76,51 Açúcar: 25g. --- 76,51 

Azeite: 40ml. --- 119,04 Arroz: 50g. 2,70 69,78 

Bacalhau: 240g. 47,09 200,40 Azeite: 15ml. --- 44,64 

Café: 25g. 0,78 16,65 Café: 25g. 0,78 16,65 

Feijão : 150g. 20,70 437,36 Carne salgada: 350g. 76,30 687,15 

Grão-de-bico: 50g 9,45 149,26 Feijão: 150g. 20,70 437,36 

Pão: 650g. 45,5 1463,79 Pão: 650g. 45,5 1463,79 

Vinho: 400ml. 1,08 179,25 Vinho: 400ml. 1,08 179,25 

Total 124,50 2642,26 Total 147,06 2974,92 

Quadro 10. Valor nutricional da Tabela de 1898, segundo albuminóides (AB) em gramas e quilocalorias (Kcal), 

para marinheiros em viagem. Ração “de magro” oferecida na terça-feira e “de gordo” no sábado. Fonte: 
RIBEIRO (1904, p.94-96). Dados calculados pela autora. 

 

 Quando comparamos as recomendações de albuminóides em gramas (50kg – 100g; 60 

kg – 120g; 70kg – 140g; 80kg – 160kg), aos valores encontrados nas rações (Quadro 10) –  

terça-feira (124,50g) e sábado (144,12g), podemos concluir, quando considerada a média 

contida nas mesmas (134,31g), que a ração oferecida só atendia à necessidade dos 

marinheiros que pesavam até 67,15 kg.  

Em relação ao valor calórico das rações (Quadro 10), podemos afirmar que a ração do 

sábado (2974,92 kcal) oferecia mais energia que a da terça-feira (2642,26 kcal). Ao 

comparamos o valor calórico das rações, às médias encontradas para as recomendações 

nutricionais, segundo tipo de trabalho (Quadro 9 e 10), podemos constatar que nenhuma 

atendia às necessidades energéticas mínimas (3040 kcal) necessárias para o trabalho de um 

marinheiro que pesava 80kg ou mais. Na terça-feira a ração atendia apenas às necessidades 

energéticas dos marinheiros que exerciam trabalho normal e que pesavam até 63,7kg. No 

sábado a ração oferecida conseguia atender ás necessidades energéticas dos marinheiros em 

trabalho normal, que pesavam entre 50 a 71,7kg e àqueles que pesavam 50kg e exerciam 

trabalho intenso (também supria as necessidades mínimas daqueles que pesavam até 60kg em 

trabalho intenso).  
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Pelo exposto, fica aqui evidenciado que, ao final do século XIX, embora o  

conhecimento produzido pelos estudiosos da nutrição fosse digno de crédito no meio 

científico (como apontado por Ribeiro
44

 em 1904), na prática, este conhecimento ainda não 

era o utilizado para a confecção das rações. Nos documentos pesquisados não encontramos 

nenhuma menção oficial que fizesse referência à utilização das recomendações nutricionais. 

 Para finalizar nosso tópico, utilizaremos a Tabela 1832 (ração “de gordo” oferecida 

durante as viagens) comparando a mesma às diferentes tabelas de composição de alimentos 

produzidas a partir da segunda metade do século XIX (Quadro 11):   

 

 Valores atribuídos 

metade do séc. XIX 

Valores atribuídos final 

do séc. XIX 

Valores atribuídos início 

séc. XXI 

Gênero/quantidade Azote 

em 

gramas 

Carbone 

em 

gramas 

Albuminóides 

em gramas 

Kcal Proteínas 

em gramas 

Kcal 

Azeite:  44ml. --- 43,12 --- 130,94 --- 396,00 

Bolacha: 459g. 13,12 194,25 32,13 1638,32 34,88 1014,39 

Carne de vaca salgada: 

344g. 
10,43 38,21 74,99 411,63 78,09 856,56 

Feijão branco: 191g. 48,71 106,39 26,36 556,90 15,28 529,07 

Vinho: 887ml. 0,09 77,70 2,39 397,49 0,89 585,42 

Valor total 72,35 459,67 135,87 3135,28 129,14 3381,44 

Quadro 11. Tabela de 1832. Valor nutricional atribuído a uma ração de viagem em “dia de gordo”, segundo 

diferentes épocas. Fonte: FONSSAGRIVES (1862, p.459-467); RIBEIRO (1904, 94-96); CSAN-INSA (2007); 

TAC0 (2006). Dados calculados pela autora. 

Vale ressaltar que duas tabelas de composição química foram utilizadas para os 

cálculos do valor protéico e calórico atribuído aos alimentos na atualidade. A tabela 

portuguesa de composição de alimentos foi tomada como referência para o cálculo dos 

valores encontrados no azeite, na bolacha
45

, no feijão e no vinho. A tabela brasileira de 

                                                   
44 Vide página 61. 

45 Para o cálculo da bolacha, optamos por escolher o valor contido no pão integral com centeio por ser o mais 

próximo das características do pão de munição e do que até então era uma bolacha – anteriormente vimos que 

consistia em um pão com maior tempo de cozedura. Esta aproximação pode interferir no computo final do valor 
calórico total da ração. Porém a precisão da quantidade de um ou mais nutrientes não é o tema central de nossas 

reflexões.  
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composição de alimentos foi utilizada apenas para os valores da carne salgada uma vez que, 

na atual tabela portuguesa, este alimento não foi avaliado.  

Ao utilizarmos as duas tabelas (brasileira e portuguesa) como referência assumimos 

um erro, pois a composição química de alimentos constantes nas mesmas apresenta variações. 

Por exemplo – 100 g de lombo de porco cru, na tabela brasileira, é considerado como fonte de 

22,6g de proteína e 176 kcal, já na portuguesa é tido como fonte de 22,2g de proteína e 131 

kcal; 100g de batata inglesa crua fornecem: 1,8g de proteína e 64 kcal (tabela brasileira) e 

2,5g de proteína e 89 kcal (tabela portuguesa). (CSAN-INSA, 2007, p.34-87; UNICAMP, 

2006, p.24-44).   

Várias explicações podem ser dadas para o fato acima descrito. A primeira a ser 

destacada, e certamente a mais óbvia, é que no atual estágio da ciência da nutrição (assim 

como em seu passado),  há diferentes concepções e linhas de pesquisas. No caso específico da 

determinação da composição química dos alimentos, os pesquisadores brasileiros e 

portugueses que conduziram as pesquisas optaram por metodologias analíticas diferentes, 

tanto para a determinação dos macronutrientes (carboidratos, lipídios e proteínas), quanto para 

a conversão dos mesmos em quilocalorias. Há também especificidades relacionadas a cada 

alimento analisado – o teor de nutrientes de um alimento de origem vegetal varia de acordo 

com o solo, o clima, a exposição solar, etc., e o de um animal confinado conforme o teor de 

nutrientes contidos em sua ração, etc. Outras explicações poderiam ser levantadas, no entanto, 

acreditamos que as apresentadas aqui dão mostras da complexidade que envolve o processo 

de quantificação de nutriente de um alimento.   

Após as considerações apresentadas, voltemos à Tabela de 1832 (Quadro11). Podemos 

observar que os valores atribuídos aos componentes de um mesmo alimento, assim como as 

suas denominações, apresentaram modificações. O que pode ser explicado, como observamos, 

pelas diferentes técnicas adotadas para a determinação dos componentes químicos ao longo 

dos séculos. Poderíamos concluir, ao observarmos os valores atribuídos na atualidade, que a 

dieta de um marinheiro português, até o início da década de 60 do século XIX, era composta 

por 129,87g de proteínas e 3381,44 kcal. Sendo a atual recomendação de proteína para um 

homem adulto igual a 0,8g/kg de peso, concluiríamos que a dieta atenderia às necessidades 

nutricionais dos marinheiros,  excetuando os que pesassem mais de 163 kg.  

Entretanto, no que se refere aos valores nutricionais atribuídos às rações, o descrito ao 

longo dessa pesquisa nos faz abdicar da dedução acima, e das demais até então declaradas 
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como conclusivas. Explicamos: nossos quadros e cálculos apresentados omitem nomes e 

quantidades de alimentos os quais eram consumidos, no cotidiano, pela marinhagem: alho, 

batata, cebola, hortaliças, vegetais, etc., que foram excluídos por não podermos precisá-lo. 

Fato este que leva nossas afirmativas anteriores à incerteza.  

 Respondidas as questões apresentadas no início de nossa pesquisa, resta-nos dizer que 

se faz necessário um olhar atento às afirmativas categóricas e generalizantes expressas em 

números quanto ao consumo alimentar. Como vimos, números e generalizações podem 

encobrir fragilidades de uma pesquisa ou de uma ciência.  No caso dessa pesquisa se 

seguíssemos apenas os números há pouco apresentados, encobriríamos muitos destaques 

feitos nos tópicos anteriores. De maneira proposital nossos grifos apontam para outra 

perspectiva – a comida como expressão cultural. 

Vimos que os marinheiros consumiam vegetais e hortaliças antes mesmo destas serem 

recomendadas pelas comissões de saúde. Este hábito alimentar, considerado como salutar por 

alguns médicos, era associado à origem social. No período estudado a batata era relacionada 

às “classes inferiores” e “sempre” aparecia nos “ranchos ou provisões” dos marinheiros por 

ser um “artigo barato”. Temos aqui o alimento como uma expressão cultural de um grupo, 

classe ou categoria; em resumo expressão da estruturação social. 

Por outro lado, embora a carne bovina salgada fizesse parte da comida dos marinheiros 

desde os séculos anteriores, o seu uso não era comum na população portuguesa como um todo 

(não fazia parte do hábito alimentar do português). A carne bovina salgada era um produto 

importado e caro, mas não era do agrado da marinhagem, fato que pode ter contribuído para 

que ela fosse escolhida como a principal “moeda de troca” para a aquisição de outros gêneros 

alimentícios, que por eles eram valorizados.  

 Nessa pesquisa a comida aparece por mais de uma vez relacionada à identidade 

nacional, estando também associada à classe social: quando da polêmica inclusão do café e do 

cacau os comandantes, ao mencionarem a não aceitação dos mesmos, apesar de citarem 

alimentos consumidos pelos portugueses, os referenciam como constituintes dos hábitos 

alimentares dos marinheiros, o que nos remete novamente a ideia de distinção social, 

portanto, o consumo alimentar como tradutor de códigos de distinção social. Os pareceres de 

Sobral e Ferreira
46

 são enfáticos na afirmação de uma preferência alimentar nacional. Maia 

                                                   
46 Vide página 35.  
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(1859) no seu livro também acusa a tabela (destarte os seus autores) de “afrancesar o sustento 

das equipagens”. 

 A pesquisa demonstra também a dinâmica da vida social “das cidades náuticas”: a 

marinhagem não era consultada sobre as suas preferências alimentares, mas não ficava apenas 

à mercê do arbítrio das comissões de saúde naval, fazia-se ouvir por outros meios; pois 

comprava gêneros e condimentos que lhe apeteciam e não comia ou jogava ao mar aqueles 

que não lhes agradava. Fica evidenciado que os marinheiros não eram sujeitos passivos, 

dentro de suas possibilidades criavam estratégias para melhorar a sua comida. Por outro lado, 

a sua rebeldia a algumas interdições impostas, como no caso da ingestão da água, era 

atribuída pelos cirurgiões à ignorância; outro atributo social.  

Em outras situações, como a da inclusão da sopa militar, a recusa do produto foi 

atribuída ao imaginário da marinhagem. Como de fato não houve referência a inquérito 

quanto à origem dos produtos nela contidos, podemos supor que os marinheiros estavam 

corretos. Não podemos deixar de considerar também que, naquela época, deveria causar 

estranheza comer uma sopa industrializada. A sopa opunha às suas referências alimentares de 

sabor e de gosto.  

A pesquisa apresentada corrobora o apontado em outras pesquisas que discorrem sobre 

o influente papel que a medicina passou a ocupar a partir dos meados do século XIX. O 

médico assumindo o papel de intérprete privilegiado da razão, cuja superioridade se 

manifestava através dos novos conhecimentos cientificamente testados, procurava modificar e 

controlar os hábitos alimentares e “de higiene”, através de ações legitimadas pelo Estado.  

A discussão sobre a água, sobre o valor nutritivo dos alimentos e as ações de 

vigilância em saúde – como a obrigação de verificar a higiene dos equipamentos das cozinhas 

–  a inspeção sanitária dos gêneros, a inspeção das ações do cozinheiro e da distribuição das 

comidas, etc. – justifica a nossa conclusão. 

 

 

 

 



 

 

73 

 

CAPÍTULO 2. QUARTEL DO INDAIÁ: ALIMENTAÇÃO E MEIO AMBIENTE 

 

 

O estudo apresentado a seguir  foi realizado na comunidade rural quilombola de 

Quartel do Indaiá
47

. Gostaríamos de esclarecer que a nossa pesquisa, inicialmente, objetivava 

levantar junto à  comunidade os caminhos que a mesma deveria percorrer para a garantia do 

Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), tendo como princípio basilar a Segurança 

Alimentar e Nutricional
48

 (SAN). Para tal, todos os indicadores de produção, acesso e 

consumo de alimentos, bem como as condições de saúde e nutrição seriam avaliados
49

. Dada 

a mudança de foco da Tese, outras questões  passaram a se mostrar mais importantes para o 

entendimento da SAN na comunidade.  

Entre as diferentes técnicas utilizadas para o desenvolvimento de pesquisas 

etnográficas em coletividades, temos a observação participante. Malinowski (1978, p.11), tido 

como o precursor desta técnica, afirmava, em 1921, que para um trabalho etnográfico ser 

considerado válido, fazia-se necessário que a observação da comunidade cobrisse a totalidade 

dos aspectos “social, cultural e psicológico”, autores contemporâneos tendem a diminuir este 

escopo. Para Helman (1994, p.26), a observação participante consiste em conviver com um 

determinado grupo social e observá-lo “aprendendo a ver o mundo através de seus olhos, mas 

mantendo, simultaneamente, a perspectiva objetiva do cientista social”. Assim, Polain e 

Proença (2003) dizem que quando se utiliza essa técnica em estudos que envolvem a 

                                                   
47  À época de nossa seleção para o doutoramento em Ciências Sociais, tínhamos assento no Conselho de 

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais (CONSEA-MG). Nossa escolha pela 

comunidade, deu-se por acreditarmos que a situação da mesma, em relação às demais comunidades quilombolas 
existentes na região, era peculiar. A pesquisa que faríamos era o nosso único objeto de estudo. 

48 De acordo com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA) a Segurança Alimentar e 

Nutricional “consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, 

em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas 

alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, 

econômica e socialmente sustentáveis” (CONSEA, 2004). 

 
49 No relatório do Comitê Mundial de Segurança Alimentar elaborado, vinculado a FAO, por ocasião da sua 27ª 

sessão, em 2001, foram listados 104 indicadores utilizados pelas organizações vinculadas à ONU (BM, FAO, 

OIT, OMS, PNUD, PNUMA, UNESCO,UNICEF e WRI) para a avaliação e monitoramento da situação de 

segurança alimentar. Estes indicadores são agrupados em grandes blocos: estado de saúde, estado nutricional, 

condições demográficas, condições ambientais, condições econômicas, condições políticas, condições sociais, 

riscos e perigos, disponibilidade de alimentos, acesso aos alimentos, estabilidade do consumo de alimentos e do 

acesso aos alimentos, características dos lugares, sistema de atenção à saúde e hábitos alimentares (FAO, 2001).  

 



 

 

74 

 

alimentação, os principais dados coletados advêm de práticas observadas. Mas, dependendo 

do empenho do pesquisador, outras informações podem ser incluídas através de práticas 

reconstituídas (entrevistas, questionários, etc). 

Destacamos que antes de iniciarmos nossa pesquisa, já tínhamos contato com a 

comunidade o que facilitou o nosso acolhimento. Durante a pesquisa moramos em Quartel do 

Indaiá no período de agosto a início de dezembro de 2009, com um intervalo de 15 dias em 

setembro. Em janeiro de 2010 ficamos um período curto (06 dias). Voltamos à comunidade 

em 2011, nos meses de março (20 dias), abril (11 dias), agosto (15 dias) e outubro (15 dias), e 

para finalizar nosso trabalho, em 2012 realizamos breves visitas (janeiro – 03 dias; maio – 02 

dias; julho – 03 dias; outubro – 04 dias; dezembro – 02 dias). Totalizamos uma estada de 

cerca de sete meses em períodos não consecutivos. 

Os resultados e discussões apresentados, a seguir, foram obtidos a partir de nossas 

observações e de fontes textuais e orais: publicações acadêmicas (artigos e livros), caderno de 

campo, questionários e entrevistas realizadas com membros da comunidade; de dados 

secundários obtidos dos prontuários médicos e de Fichas “A” do Sistema de Informação de 

Atenção Básica das famílias assistidas pelo Programa de Agentes Comunitários da Saúde
50

 da 

Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina. 

A pesquisa foi aprovada pelo Conselho de Ética em Pesquisa da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (protocolo número 050/2008 – Anexo I) e só 

participaram das entrevistas e responderam aos questionários aqueles que formalizaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme a resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde (BRASIL, 2003).  

 

 

 

 

                                                   
50 Programa onde equipes formadas por um enfermeiro, um técnico de enfermagem e cinco ou mais agentes 

comunitários de saúde são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas 

em área geográfica delimitada. As equipes atuam em ações de promoção de saúde, prevenção, recuperação e  

reabilitação de doenças e agravos (BRASIL, 2000a). 

 



 

 

75 

 

2.1. Localização e origem da comunidade. 

 

A comunidade de Quartel do Indaiá, situada no município de Diamantina, pertencente 

à região do Alto Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais, fica localizada na micro bacia do 

Rio Caeté-Mirim, afluente da margem esquerda do Rio Jequitinhonha, estando a 49 Km da 

sede do município (acesso por estrada de terra). O distrito de São João da Chapada é o núcleo 

urbano mais próximo da comunidade e dista 9 km da mesma. Na figura 1 apresentamos vista 

georreferenciada da comunidade
51

: 

 

 

 Figura 1. Mapa da comunidade de Quartel do Indaiá, situada a   

18°14’ sul e 43°35’oeste. Área total: 293,5589 hectares.       

Mapa: acervo Grupo Jequi. 

 

 

A história oficial de Quartel do Indaiá está diretamente ligada à história da  

demarcação das áreas de extração de diamantes feita pela Fazenda Real portuguesa em 1734. 

A Demarcação Diamantina (também referenciada como Distrito Diamantino) continha uma 

extensa área que abrangia terras pertencentes à Província da Bahia e que, posteriormente, 

foram integradas à Província das Minas Gerais. Seu quadrilátero foi demarcado a partir do 

Arraial do Tijuco (atual cidade de Diamantina), sendo incluídas áreas pertencentes a outros 

                                                   
51 Na área constante na figura 1, estão excluídas as terras pertencentes aos moradores da comunidade e que são 

destinadas ao plantio de roças e de criação de gado. 
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arraiais: Gouveia, Milho Verde, São Gonçalo, Chapada, Rio Manso, Picada e Pé-do-Morro. 

(SANTOS, 1976, FURTADO, 1996). 

No Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), em Lisboa, encontramos um documento, 

sem data, denominado “Lista dos córregos que se patrulham na Demarcação Diamantina” 

(LISBOA, 17[?]), no qual são listadas nove áreas (quartéis) contendo os nomes de córregos e 

rios onde pesquisas sobre a presença, ou não, de diamantes haviam sido realizadas. As nove 

áreas foram assim denominadas: Quartel do Milho Verde, Quartel da Paraúna, Quartel da 

Gouveia, Quartel da Chapada, Quartel do Rio Pardo, Quartel do Andaial, Quartel do Inhaí, 

Quartel do Rio Manso e Quartel do Tejuco. No Quartel da Chapada e do Andaial, foram 

listados entre outros, os rio São João e Caeté-Mirim (cabeceira e parte do rio) e os córregos 

Calhambolas, Teixeira, Macacos (grande e pequeno) e Almas. 

De acordo com Furtado (1996, p.25-27), a partir de 1745, a entrada na Demarcação 

Diamantina passou a ser controlada, podendo ocorrer apenas em locais pré-determinados: 

Caeté-Mirim, Rabello, Palheiro, Pé-do-Morro, Inhacica e Paraúna. Tais locais eram 

denominados Registros e em cada um havia “um fiscal e um destacamento militar”. Com a 

criação de um regimento específico, a demarcação passou a ser administrada pela Coroa: “o 

Regimento Diamantino, editado em agosto de 1771 [...], criou uma administração própria – a 

junta Diamantina – composta por intendentes, um fiscal e três caixas, submetidos a uma 

administração diamantina sediada na cidade de Lisboa”. 

Saint-Hilaire (2000, p.24) em 1817, quando de suas andanças pela Demarcação 

Diamantina, cita que próximo à “aldeia” de Chapada
52

 (local onde ficou hospedado) “havia 

um destacamento de cavalaria tirado do Regimento das Minas e comandado por um cabo”, 

não havendo na aldeia mais que “30 miseráveis choupanas”. Para Machado-Filho (1985, p.23-

28), o Arraial de São João da Chapada foi formado por “povos da Chapada e adjacências”, 

sendo “de negros as primeiras casas do arraial”. Segundo o autor, “perto de São João da 

Chapada, localizavam-se três dos quartéis que a administração dos terrenos diamantinos [...], 

mandara construir para o alojamento das patrulhas”, acrescentando que em um deles deu-se a 

formação do povoado de Quartel do Indaiá. É de nosso entender que este seja o Registro de 

Caeté-Mirim, citado por Furtado (1996).  

                                                   
52 A aldeia de Chapada deu origem ao Arraial de São João da Chapada, sendo este na atualidade considerado um 

Distrito – aglomeração urbana, fora do perímetro central do município de Diamantina.  
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Machado-Filho (1985, p.57-59), também menciona que próximo a São João da 

Chapada havia seis quilombos: Calombolas, Maquemba
53

, Antônio Moange, Macumbá, 

Madalena e Bezerra, cuja população era de “sobrevivências banto”. Para o autor é provável 

que a Comunidade de Quartel do Indaiá tenha surgido dos dois primeiros quilombos citados: 

 

[...] Razões geográficas que a tradição confirma induzem a crer que, 

principalmente dos dois primeiros, procede a população de Quartel do 

Indaiá, curioso povoado a nove quilômetros de São João da Chapada. Longo 

tempo viveu o lugar em estado de quase selvageria. Continua, porém, 

composta quase exclusivamente de negros a sua população. [...]. A moradia 

habitual é a cafua, réplica mineira do mocambo nordestino [...]. Os inúmeros 

coqueiros de Indaiá que crescem no Quartel não serviram somente para dar 

nome ao lugar. [...]. As cafuas são cobertas com palmas dos próprios 

coqueiros [...].  

 

 

 Figura 2: Casa “tipo cafua” (taipa) localizada na Comunidade de 
Quartel do Indaiá. À direita e à esquerda – feixes folhas da 

Palmeira Indaiá (Atallea dúbia) que posteriormente foram 

utilizadas para a troca da cobertura da casa. Foto: acervo da 

pesquisadora. 

 

 

                                                   
53 Maquemba, na atualidade, é o nome dado a uma área de Quartel do Indaiá onde residem quatro famílias. Dista 

2km do núcleo central da comunidade. 
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Hoje os moradores mais velhos e também os mais jovens atribuem a origem e o nome 

da comunidade à presença de um Quartel que por não ter telhas, era coberto por Indaiá. Para 

eles a edificação além de ser um posto de fiscalização, era também o local de castigo da 

“negraria”. Entre os moradores atuais, Seu Pedro de Alexina (82 anos) e seus descendentes 

falam da existência de um quilombo em Maquemba (local onde residem). Abaixo trecho da 

entrevista concedida por Seu Pedro em 2011:  

 

Nessas terras  tinha um quilombo [...]. Minha avó contava que tinha muitas 

casas e que nos tempo da Rainha [Princesa Isabel] as terra ficou pro povo 

dela [...]. Os negros vendia diamantes [...]. Tinha batida...E tocavam fogo nas 

casas [...]. Os que eles conseguia prender, ia pro Quartel...Tinha um tronco 

para castigar e tinha corrente [...].A vida aqui não era essa paradeza – tinha 

tropa com carga de comida e diamante. Muita gente andava nessas terras 

[...].Depois da libertação, as terra ficou pro povo dela [...].  

 

Seu Amelino Santos (76 anos, em 2009), cuja casa foi construída onde era o antigo 

Registro, conta que foi a “Rainha” quem deu as terras para sua avó Luiza Antônia, e que os 

brancos só vieram morar na comunidade depois que um deles casou-se “com gente de sua 

família”. Sua filha Aparecida (32 anos, em 2009), ao ser indagada se ainda havia algo na casa 

de seu pai que identificasse o velho Quartel, respondeu que não, acrescentando que quando 

ela e seus irmãos eram pequenos sofriam muito: “tinha hora que caiam umas pedras e quando 

a gente ia ver, não tinha nada. Noutras horas tinha uns barulhos esquisitos...Depois tudo foi 

sumindo”.  

Abaixo parte de entrevistas realizadas com Seu Amelino em 2009:  

 

Foi a Rainha que deu...É a Rainha deu para a turma do meu povo...A minha 

Avó...A turma dela...Aqui chama Quartel...Só que não é Quartel não...Eles 

botou o nome...de Quartel do Indaiá, mas chamava sítio [...]. Naquele lugar 

que eu moro, que era a sede. Tinha um prédio lá...E de lá, eles comandava os 

trem tudo [...]. E ali tinha o tronco, tinha tudo. [...]. Aqui que era o...a 

passagem da revisão é que era aqui. [...]. Também era assim: podia ser quem 

for, se estava na estrada, eles só oiava e mandava parar. Mandava tudo prô 

Rei lá de Portugal [...]. Eu tou contando, caso, assim...Mas é tudo da minha 

raça. Tudo que cê vê aí em Quartel...Essas casas tudo aí era do povo da 

minha Avó...Aí foi mudando e foi destemperando...Foi mudando as pessoas 

e ficou assim [...]. 
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Chegou um homem [Peçanha] e encostou aí...Foi ficando...Aí, casou com 

gente nossa mesmo...Fui indo assim: foi tirando diamante nas terras que era 

dos outros e num pagava [percentual sobre o uso do solo] e ele foi subindo 

na vida e tinha as coisas....Ele casou duas vezes...Aí é essa raça desse povo 

aí [brancos].  

 

Seu Pedrinho (Pedro Santos, 81 anos, em 2009), um dos descendentes de Peçanha, 

reforça o relato acima e, ao falar sobre o Registro, aponta para a casa de Seu Amelino como o 

local onde era edificado:  

 

[...] ali era o Quartel, onde a negraria apanhava...Tinha muito contrabando e 

os homens fincava os diamantes nas mantas de carne, na cera e dentro dos 

santos...Dava um jeito de esconder. Aqui era a passagem: vinha muito 

tropeiro da Bahia.Tinha muito movimento. Depois caiu...Depois veio meu  

avô que foi tirando diamante e ficando rico e comprando terras [...]. A 

negraria trabalhava  para ele [...]. Lá em cima onde mora o Pedro [de 

Alexina], meu amigo, lá no Maquemba, era um quilombo. 

 

 

 Pelo exposto, podemos perceber que tanto os pesquisadores, quanto os moradores de 

Quartel do Indaiá (história oficial e oral) são concordantes em relação à origem da 

comunidade, estando esta ligada a um dos Registros da Demarcação Diamantina (o que para 

nós é o de Caeté-Mirim). Entretanto, a história contada pelos habitantes da comunidade revela 

outros aspectos como: a opressão sofrida pelos negros, as tentativas de eliminação do 

quilombo ali existente e a chegada dos moradores brancos. As narrativas mostram igualmente 

uma animosidade velada. Voltaremos a isso adiante. 

 É importante destacar que, ao falarem de Quartel, os habitantes da comunidade se 

referem apenas ao núcleo central da comunidade, ou seja, a área onde estão localizadas a 

maioria das habitações, as vendas, a escola e a igreja. As demais aglomerações pertencentes ao 

atual Quartel do Indaiá – Cachoeira, Cafunil, Campo dos Casados, Cristais, Dacamão, e 

Maquemba – estão excluídas e são referidas como o local de residência. O que pode ser 

explicado pelo sentimento de pertencimento a uma área geográfica específica – local onde 

nasceram, cresceram, tiveram seus filhos, etc. No entanto, ao se deslocarem para outras 
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localidades se autoreferem como moradores de Quartel do Indaiá, neste caso ao território 

como um todo. 

 

 

2.2. O processo de reconhecimento, o território e as situações de conflito 

 

 

 No país, a partir da década de 80 do século passado, as comunidades remanescentes 

dos antigos quilombos emergem num contexto de luta política, onde os principais 

protagonistas de um processo de reivindicações e conquistas foram o Movimento Negro 

Unificado (MNU) e a Comissão Nacional de Articulação dos Quilombos, como também 

outras entidades negras que já se organizavam ativamente em todo território nacional. A 

principal conquista destas organizações – expressa no Artigo 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal de 1988 – identifica como 

sujeitos de direito os remanescentes de quilombos, sendo responsabilidade de o Estado 

conferir-lhes os títulos definitivos de suas propriedades (SILVA, et al., 2010). 

 Os anos 90, do século passado, e início dos anos dois mil, foram marcados pela 

discussão do que seriam as comunidades remanescentes de quilombos. Vários pesquisadores 

envolvidos com a temática, e antropólogos responsáveis pela elaboração de relatórios técnico-

científicos (‘laudos antropológicos’) deparavam-se com realidades, em diferentes contextos 

do território brasileiro, que fugiam à noção da historiografia clássica: quilombo como área 

rural, local de refúgio de negros, etc. Estes e outros  motivos levaram  o termo quilombo a ser 

ressemantizado.   

 Vale ressaltar que a Associação Brasileira de Antropologia (ABA) teve um papel 

importante no processo da ressemantização do termo. No documento elaborado, em 1994,  

pelo Grupo de Trabalho da ABA sobre Terra de Quilombo, os autores ampliam a sua 

concepção passando o quilombo a representar –  uma comunidade que desenvolveu práticas 

de resistência para a manutenção e reprodução de seu modo de vida característico; sendo a 

identidade da mesma definida por uma referência histórica comum e com critérios próprios de 
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pertencimento baseado, principalmente, no uso comum de um espaço territorial (O’DWYER, 

1995; 2002) .  

 Segundo Arruti (1997; 2003), o Artigo 68 não só reconheceu o direito que as 

comunidades remanescentes de quilombo têm sobre o espaço territorial em que vivem, como  

também criou a categoria remanescente de quilombo, enquanto uma categoria política e 

sociológica. A título de exemplificação, destacamos trechos do relatório técnico-científico 

realizado por Arruti (2003) no bairro Cangume, município de Itaóca/SP, onde o autor comenta 

sobre a categorização do termo e seus desdobramentos, bem como aponta algumas questões 

que envolvem a identificação da comunidade enquanto um grupo étnico: 

 

[...] Ato de reconhecimento jurídico, o artigo 68 é, também e 

simultaneamente, um ato de criação social, em vários planos. Mas o mais 

desconcertante do ponto de vista político e interessante do ponto de vista 

sociológico é que toda essa produtividade não resulta de uma ação 

consciente, de um projeto, mas antes o efeito da inesperada captura da lei 

pelo movimento social, que a transformou em ferramenta afiada na abertura 

de novos caminhos para a luta social, ao contrário do que sua formulação 

inicial pretendia (ARRUTI, 2003, p.8, grifo do autor). 

 

[...] No entanto, o grupo identificado é grupo quando e porque assim é 

identificado [...]. Também está claro que a alteridade, assim permanente 

reafirmada, encontrou, por parte da própria sociedade envolvente, uma 

chave explicativa na ideia de quilombo, adequada às marcas diacríticas 

destacadas por essa mesma sociedade. Finalmente, ainda que tenham 

resistido ou se feito indiferentes a essa identificação como quilombolas 

durante tanto tempo [...], os moradores do Cangume hoje se sentem mais 

confortáveis em aceitar o rótulo, buscando em sua própria memória de 

grupo os fragmentos que lhes permitam dar coerência interna a essa 

designação [...]. (op.cit., p.89, grifo nosso). 

 

Em decorrência do debate aludido, o termo quilombo foi substituído pela conotação 

‘remanescente de quilombo’, e através dela muitos desses grupos étnicos buscam assegurar os 

seus direitos constitucionais (SILVA et al., 2010). O  Decreto 4.887, de 20 de novembro de 

2003, em seu artigo 2°, define: 
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Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins 

deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, 

com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, 

com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à 

opressão histórica sofrida. § 1° Para os fins deste Decreto, a caracterização 

dos remanescentes das comunidades dos quilombos será testada mediante 

autodefinição da própria comunidade. 

 

Em seu artigo 3°, o Decreto citado institui o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA) como o órgão responsável pelo processo de identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação, desintrusão, e titulação das terras ocupadas por 

remanescentes dos quilombos, cabendo à Fundação Cultural Palmares (FCP) o registro e a 

certificação das comunidades. 

 A partir deste Decreto, a FCP instituiu o Cadastro Geral de Remanescentes de 

Comunidades de Quilombos dando início ao processo de certificação das mesmas. O processo 

administrativo para a emissão da Certificação de Autodefinição é iniciado pelas próprias 

comunidades – em geral, com apoio de organizações ligadas ao Movimento Quilombola – , 

sendo encaminhados documentos  que comprovam a origem da comunidade, localização, 

número de famílias, pesquisas realizadas, etc.; bem como de uma declaração da comunidade 

se reconhecendo como remanescente de quilombo. A esta declaração são anexadas atas que 

relatam como ocorreu o processo de autodefinição, e assinaturas dos membros da comunidade 

(SILVA, et al., 2010).  Durante o processo de certificação, é comum a ida de agentes externos 

à comunidade, tais como: representantes da própria FCP (em geral, ligados ao Departamento 

de Proteção ao Patrimônio Afro-brasileiro) ou de organizações vinculadas à mesma. Este 

processo é moroso e, muitas vezes, a comunidade “espera anos” para que tenha, em mãos, a 

sua Certidão. 

No que se refere ao INCRA, ao longo dos anos dois mil,  foram publicadas cinco 

Instruções Normativas que trataram da regulamentação do procedimento para identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação, desintrusão, titulação e registro das terras onde 

residem comunidades remanescentes, a saber: 16/2004, 20/2005, 49/2008, 56/2009 e 57/2009, 

estando apenas esta última em vigor. No entanto, em todas elas, para a abertura do processo 

de titulação era, e ainda é, exigida a Certidão de Autodefinição emitida pela FCP. Só após a 

comprovação da existência da mesma, é que se inicia a elaboração do Relatório Técnico de 

Identificação e Delimitação (RTID) e, posteriormente, os demais trâmites que poderão levar à 
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titulação da terra. O RTID tem por objetivo o levantamento de informações cartográficas, 

fundiárias, agronômicas, ecológicas, geográficas, sócio-econômicas, históricas e 

antropológicas. Sua elaboração é de responsabilidade das Superintendências Regionais do 

INCRA em parceria com antropólogos de instituições de ensino superior e outras, e com a 

participação das comunidades (BRASIL, 2012; SILVA et al., 2010). 

Concluído o RTID, existem vários outros procedimentos até se chegar ao momento da 

titulação das terras quilombolas, cabendo ao INCRA: a)  publicar o RTID no Diário Oficial da 

União e no Diário Oficial da unidade federada onde se localiza a área sobre o estudo; b) 

consultar os órgãos e entidades como, IPHAN, IBAMA, FUNAI, Fundação Cultural 

Palmares, dentre outros, que podem opinar sobre as matérias de suas respectivas 

competências; c) receber contestações dos órgãos e entidades referentes no prazo de 90 dias 

após a publicação [abertura de contraditório]; d) publicar portaria de reconhecimento do 

território; e) encaminhar documentação pertinente ao Ministério de Desenvolvimento Agrário 

e à Casa Civil da Presidência da República que, após análise, decreta o  território como de 

interesse social;  f) efetuar desintrusão dos ocupantes não quilombolas com pagamento de 

indenização pela terra nua e pelas benfeitorias; g) georreferenciar e cadastrar o território no 

Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR); h) titular a terra (cláusula de inalienabilidade, 

imprescritibilidade e de impenhorabilidade);  i) registrar o título emitido. (BRASIL, 2012; 

SILVA et al., 2010). 

 Como observado acima, o processo de titulação é longo motivo pelo qual a maioria das 

comunidades, que tem em mãos a Certidão de Autodefinição, ainda espera pela posse 

definitiva de suas terras. Segundo Andrade (2011), do total das comunidades pré-

identificadas
54

 como remanescentes de quilombos, apenas 6% (192) tem sua situação de 

titulação regularizada. O INCRA refere que entre 2003 a 2012 foram abertos 1.167 processos 

de titulação, sendo emitidos 121 títulos “regularizando 988.356,6694 hectares em benefício de 

109 territórios, 190 comunidades e 11.946 famílias quilombolas” (BRASIL, 2012, p.16). 

Ainda segundo o INCRA, no período citado, foram elaborados 323 relatórios antropológicos e 

                                                   
54 Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, não existe consenso em relação ao 

número de comunidades quilombolas:  “Um levantamento da Fundação Cultural Palmares (FCP) mapeou 3.524 

comunidades quilombolas no Brasil. Há outras fontes, no entanto, que estimam cerca de 5 mil comunidades” 

(Brasil, 2013). 
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209 RTIDs, sendo também publicadas 71 Portarias de Reconhecimento, 42 Decretos de 

Interesse Social, e 19 territórios estavam em processo de desintrusão (BRASIL, 2012). 

No ano de 2008, em Minas Gerais, o Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva 

(CEDEFES) realizou um levantamento do número de comunidades remanescentes de 

quilombos existentes no estado, sendo 435 comunidades pré-identificadas. Destas, 105 

(24,1%) estavam localizadas em municípios do Vale do Jequitinhonha (CEDEFES, 2008). Em 

relação a Quartel do Indaiá, só recentemente foi dado o primeiro passo para o seu 

reconhecimento, uma vez que a sua Certidão de Autodefinição foi publicada em 19 de 

dezembro de 2011 (Anexo II). 

Há de se destacar que desde o início do processo para a emissão da Certidão de 

Autodefinição a comunidade tem passado por situações de conflitos. O não reconhecimento 

por parte das lideranças locais de sua representação junto ao Comitê Pró-Igualdade Racial de 

Diamantina (COMPIR) merece destaque. As lideranças da comunidade não reconhecem como 

legítimos os dois representantes que tomam assento no COMPIR. Tais representantes são 

moradores de São João da Chapada e nos dizeres das lideranças de Quartel do Indaiá “nada 

têm com Quartel” e “nunca moraram na comunidade”. O ápice do conflito foi determinado 

pelo seguinte fato: durante o processo de certificação da autodefinição havia na Fundação 

Cultural Palmares dois processos: um encaminhado por uma senhora (liderança política) de 

São João da Chapada – que foi arquivado por a documentação estar incompleta; e outro 

encaminhado pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio de Diamantina 

(SECTUR) – tido como referência para a certificação. Porém, quando do envio da Certidão de 

Autodefinição, esta foi encaminhada à liderança de São João da Chapada que, até a presente 

data, se recusa a entregar a Certidão original aos representantes da comunidade de Quartel, 

tendo estes em mãos apenas cópias xerográficas.  

No evento preparatório para a realização do II Encontro de Comunidades 

Afrodescendentes de Diamantina, perguntamos a referida senhora o motivo pelo qual não 

entregara à comunidade de Quartel do Indaiá a Certidão de Autodefinição. Ela nos respondeu 

que não pretendia ficar com o documento, acrescentando: “só vou entregar depois que eu 

colocar em uma moldura, que é para ficar mais bonito”. Sabemos, porém, que esta resposta só 

foi dada para ocultar a existência do conflito entre esta senhora e os líderes da comunidade.  A 

mesma não tinha conhecimento de que já vínhamos acompanhando o caso há algum tempo.  



 

 

85 

 

Salientamos que o impasse relativo à representação de Quartel deu-se logo após o I 

Encontro de Comunidades Afrodescendentes de Diamantina (realizado em o São João da 

Chapada em 2011), e que o poder público local – representado pela SECTUR – tem, até hoje, 

ignorado a questão. Tal fato pode ser explicado: há entre algumas lideranças de São João da 

Chapada (entre elas, as aqui citadas) o intuito de reivindicar para algumas áreas do distrito o 

reconhecimento enquanto comunidades remanescentes de quilombos – movimento apoiado 

pela SECTUR
55

. Entre as justificativas apontadas pelas lideranças dos dois distritos destacam-

se: a grande concentração de famílias da cor/raça negra, o elevado número de famílias de ex-

escravos (comprovadas por livros de registros da diocese), a presença de manifestações 

culturais afrobrasileiras –  como a umbigada, a chula, a Folia de Reis, etc. Tais justificativas 

embora plausíveis não dão, entretanto, legitimidade a representação exógena à comunidade de 

Quartel do Indaiá, como mostramos anteriormente. 

Durante o II  Fórum de Representantes das Comunidades Afrodescendentes de 

Diamantina,  realizado no distrito de Inhaí,  no período de 23 a 25 de novembro de 2012,  que 

contou com a presença de representantes de instituições públicas, de organizações da 

sociedade civil
56

, de lideranças comunitárias e dos habitantes das comunidades de Vargem do 

Inhaí e da Mata dos Crioulos
57

, a inexpressiva participação dos habitantes de Quartel do 

Indaiá foi notada (apenas quatro pessoas da comunidade ali compareceram – dois idosos e 

dois adolescentes – estes, ligados ao Grupo de Chula). Este desinteresse foi atribuído pela 

coordenação do evento (SECTUR) “a pouca mobilização da comunidade”, entretanto, este 

não foi o real motivo para a ausência sentida. Podemos afirmar, baseados em conversas 

posteriores ao evento, que esta foi a  forma de que as lideranças da comunidade lançaram mão 

para manifestar a sua insatisfação. Três das quatro principais lideranças da comunidade 

chegaram a declarar que estavam repensando sobre o processo de se tornarem quilombolas. 

                                                   
55 Processo semelhante ao que vem ocorrendo no distrito do Inhaí, localidade que fica próxima à Vargem do 

Inhaí –  uma das três comunidades quilombolas de Diamantina. 

56 Estiveram presentes os representantes das seguintes instituições e organizações da sociedade civil: Conselho 

Estadual de Promoção da Igualdade Racial de Minas Gerais (CONEPIR-MG); Comitê Pró-igualdade Racial de 

Diamantina (COMPIR); Federação Estadual das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais (N’Golo); Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais 

(IEF-MG); Secretaria de Cultura, Turismo e Patrimônio de Diamantina (SECTUR); Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social de Minas Gerais/SEDESE-MG; Superintendência Regional de Meio Ambiente do 

Jequitinhonha (SUPRAM-Jequitinhonha); Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). 

57  Comunidades remanescentes de quilombos que já possuem a Certidão de Autodefinição emitida pela FCP, 
cujos processos para a elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação estão em fase de 

implementação. 
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Um deles afirmou: “se esses dois [os representantes oficiais] continuarem a falar que são 

Quartel, nós não vamos mais querer ser quilombolas”. Outro líder apontou para os interesses 

particulares dos dois envolvidos na questão: “o [fulano]  quer é ser eleito para vereador. E, 

[fulana] já  até andou  perguntando se não tem gente querendo vender terras [...]. É para ela 

comprar, e depois sair dizendo que é de Quartel”. Já um outro afirmou que: “se [fulana] 

aparecer aqui com aquele jeito de sonsa que ela tem, ela vai acabar sendo furada [morta]”. 

Outro conflito existente refere-se ao provável uso coletivo do território. Alguns 

moradores da comunidade, em especial os descendentes de Peçanha – que possuem maior 

quantidade de terras (fazendas de pequeno porte) –, temem perder a posse e/ou os títulos 

destas com o desenrolar do processo de reconhecimento. Os mesmos temores têm alguns 

moradores: muitos deles, ao discutirem sobre os processos que envolvem a titulação definitiva 

da área, destacam como prioritária a posse individual dos terrenos onde estão localizadas as 

suas residências. Pelo exposto, pudemos perceber que, embora a maioria da população ali 

residente tenha assinado o documento no qual a comunidade se autodefine como remanescente 

de quilombo, a questão da posse da terra desencadeia debates fervorosos. Uma das líderes da 

comunidade, não obstante ser a favor de que Quartel seja legalmente reconhecido, uma vez 

que “trará muitos benefícios para a gente que é do lugar”, teme ter que dividir o seu “pedaço 

de terra” – local onde ela e seus filhos fazem roças de feijão, mandioca e milho. Esta 

preocupação de fato não é exclusiva dos moradores da comunidade de Quartel do Indaiá. 

Outro problema identificado, relacionado ao processo do reconhecimento da 

comunidade como remanescente de quilombo, e que tem trazido desavenças na comunidade, é 

a constante presença de pesquisadores (em maior número; inclusive a nossa)
58

, produtores 

culturais, fotógrafos e jornalistas, dentre outros. Em geral, estes profissionais dão destaque às 

expressões culturais afrobrasileiras praticadas por determinados velhos da comunidade – o que 

lhes confere reconhecimento, prestígio externo e ganho financeiro. Rendimentos, que por sua 

vez, têm levado ao surgimento de disputas internas, bem como a dissolução de grupos há 

muito existentes.  

Os cantos vissungos
59

 objeto da pesquisa realizada no final da década de 20 do século 

passado por Machado-Filho (1985) são, ainda, o principal motivo da ida de pesquisadores para 

                                                   
58 A nossa presença ao que parece já havia sido incorporada ao grupo dada a permanência continuada. 

59 Cantigas presentes na vida cotidiana dos negros libertos e dos escravos: nos trabalhos realizados nas minas, no 

plantio de suas roças, no descolamento de defuntos até o cemitério, na “encomenda” da alma, no aviso da  
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a comunidade. Andrade (2012, p.335) chega a afirmar “que é o vissungo autêntica expressão 

das experiências diaspóricas deflagradas pela escravidão (grifo do autor)”. Ao longo dos 

últimos anos, vários estudos foram realizados, dentre os quais citamos: o de Nascimento 

(2003), onde a autora relata que em Quartel do Indaiá restavam apenas dois homens
60

 que 

sabiam as letras e que ainda cantavam os vissungos; os organizados por Sampaio (2009) – 

uma coletânea de dez trabalhos focados na análise dos cantos (origem das palavras, poética, 

formas de cantar, etc.). Destes destacamos, a título de curiosidade, o desenvolvido por 

Carvalho (2009, p.20-25): o autor, ao comparar o acervo das gravações realizadas por 

Machado-Filho e o cantado por Clementina de Jesus, relata que a versão da cantora não seguiu 

o padrão rítmico original, sendo utilizados rítmos binários da umbanda e uma leitura nagô para 

os cantos bantos. 

O filme Terra Deu, Terra Come (2010) baseado na história cantada em alguns 

vissungos e em parte da história de vida de Seu Pedro de Alexina, que foi produzido e 

dirigido
61

 por Rodrigo Siqueira, recebeu vários prêmios. O filme, que é um misto de  

documentário e ficção, retrata, também, a vida e os sonhos dos garimpeiros de Quartel do 

Indaiá. Quando perguntei a uma jovem  se conhecia o filme – ela respondeu afirmativamente e 

contou-me que houve um pré-lançamento na comunidade, em 2010, tecendo o seguinte 

comentário:   

 

[...] vi só um pedaço. É que no dia tinha uma porção de gente de fora aqui. 

Veio um tanto de VAN [veículo] paga, com gente de São João. Agora 

quando tem folia [de Reis] lá, eles [os representantes da SECTUR] não 

arrumam carro para nós todos irmos. Se a gente não arruma um jeito para ir, 

não participa de nada. [...] Não é só os Pedros
62

 que sabem. Aqui tem gente 

que também sabe das coisas: tem o Seu Amelino, Seu Leandro, Seu João, 

Constância e os outros, que não são tão velhos [...]. Outro dia tinha uma 

porção de gente em volta de Seu Amelino. Até brinquei, que ele também tem 

que pedir pagamento por cada entrevista que dá e ele também tem que contar 

                                                                                                                                                               
chegada de estranhos, no levantamento dos mastros durante as festas religiosas, na dramaturgia, etc. 

(MACHADO-FILHO, 1985). 

60 Quando da nossa estada o único “cantador oficial” era Seu Pedro de Alexina, uma vez que o seu irmão Paulo 

havia falecido. Na região do antigo distrito diamantino, há outro cantador  - Seu Ivo, morador de Milho Verde, 

distrito pertencente ao município do  Serro. 

61 Seu Pedro de Alexina foi co-diretor.  

62 Referindo-se também a Seu Pedrinho, que  também aparece no filme. 
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para nós [os jovens de Quartel]. Pois, se o que eles sabem é um tesouro, nós 

também temos que saber, para depois poder contar e cobrar (deu uma bela 

gargalhada). 

 

 

Esse comentário, por um lado, revela parte do já falamos em relação à exclusão de 

outros atores sociais, que também são praticantes das expressões culturais ali existentes, como 

também revela como os jovens da comunidade (outros jovens fizeram comentários 

semelhantes) veem na continuidade de suas tradições/expressões culturais uma oportunidade  

para obter recursos financeiros – perspectiva esta, que vai de encontro à chamada economia da 

cultura
63

.  Porém, os agentes culturais que vêm trabalhando de forma esporádica com os 

jovens da comunidade, com vistas a inseri-los nesta modalidade econômica, muitas vezes têm 

uma visão doutrinária desaconselhando, ou em alguns casos até proibindo, por exemplo, que 

ouçam músicas que não sejam de “origem africana”. Uma jovem fez o seguinte relato: 

 

O povo da cultura tava aqui e fizeram uma festa que diz que era pra gente. Aí 

só ficaram colocando aqueles vissungos que o pessoal que veio aqui gravou e 

outras músicas parecidas. Eles queriam que a gente cantasse e dançasse. Tá 

certo! A gente até gosta e quer aprender. Mas a festa era de noite...E, era pra 

gente! Aí a [Fulana] foi e colocou um CD da Djavú
64

. Nem deu o tempo da 

gente dançar duas músicas e eles tiraram. Depois ficaram dizendo que isso 

não era música pra gente ouvir. Que ela num tinha nada com aqui. Foi um 

zum-zum-zum danado. Aí, foi todo mundo embora. Eu num acho certo, eles 

vim e dizer o quê a gente tem ouvir. E o pior, é que o povo da cultura é tudo 

igual. 

Há de se esclarecer que alguns jovens já receberam ‘auxílio’ financeiro decorrente de 

algumas apresentações realizadas fora da comunidade. Tais apresentações foram realizadas em 

São João da Chapada e na sede do município, estando vinculadas às atrações turísticas tidas 

                                                   
63 Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social/BNDES, a cultura é “uma alavanca para 

o desenvolvimento socieconômico sustentável do Brasil”, sendo a economia da cultura “um setor estratégico e 

dinâmico, tanto pelo aspecto pelo ponto de vista econômico como sob o aspecto social. Suas diversas atividades 

geram trabalho, emprego, renda e são capazes de propiciar oportunidades de inclusão social, em particular para 

jovens e minorias (grifo nosso)”. (BNDES, 2013). 

64 Banda musical (guitarra, baixo, sanfona, pick-up e vocalistas), tida como uma das difusoras da Tecno Melody 

– uma mistura eletrônica de forró com axé.  
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como representativas dos conhecimentos tradicionais e expressões culturais das comunidades 

afrodescendentes de Diamantina. 

Os conhecimentos tradicionais, ao longo dos tempos, sempre foram repassados de 

geração a geração por pessoas tidas como guardiãs ou mestres de saberes específicos. A 

transmissão dos mesmos dava-se via oralidade e do exercício da prática (o saber relacionado 

ao ouvir, ver e fazer) não havendo, em geral, a presença de terceiros intermediando a relação 

entre o mestre e o seu aprendiz. Esses saberes tampouco estavam relacionados à perspectiva 

econômica ou à inclusão social exógena, uma vez que as comunidades nas quais esses saberes 

eram difundidos, em sua maioria, não pertenciam aos modelos produtivos dominantes. Pelo 

contrário, muitas vezes a prática desses saberes era tida como ilegal, ou sinônimo de atraso, 

ignorância e resistência, variando conforme o período histórico abordado. No entanto, como 

vimos, na comunidade estudada há um novo modelo de transmissão dos saberes – onde a 

manutenção das expressões culturais está diretamente relacionada à indústria do turismo e à 

economia da cultura, o que pode levar, a médio, ou a longo prazo, a uma total ressignificação 

das mesmas ou a uma total perda do significado original (como mostram os depoimentos a 

seguir). 

Como já falado, as disputas internas relacionadas ao ganho econômico e à visibilidade 

externa de alguns membros da comunidade, têm levado a desagregação dos principais grupos 

das expressões culturais  existentes em Quartel do Indaiá. Por exemplo: o fato de Seu Pedro de 

Alexina ter-se tornado “a estrela de Quartel” e o principal motivo da ida de pesquisadores na 

comunidade, tem causado algumas desavenças com os seus parceiros. Um senhor (84 anos, em 

2009), tocador de sanfona e cantador, que animava as festas locais e fazia parte do grupo do 

reisado e do chula, já não quer mais “participar de nada”, uma vez que “quando vem o 

dinheiro da apresentação” não vê “a cor dele”. Também porque “a reunião” era motivo “de 

celebração e alegria. Agora é só confusão, com gente de tudo quanto é lugar”, pois, “agora tem 

que ter apresentação em São João [da Chapada]”. Ouvimos outros comentários de seus 

parceiros mais novos:  

 

[...] muita gente acha que só ele sabe puxar os cantos. Tá certo que ele 

lembra de mais coisas das coisas antigas, mas quando ele fica sem a cantoria, 

nós é que puxamos e aí vem música que nem ele lembrava mais. [...] Agora 

tá assim: se a gente num for receber também, num vamos e ele que cante só 

ou com uns companheiros arrumados na hora [...]. Tem também uma coisa: 
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quando a gente fazia uma rodada, vinha música de tudo, num era só 

vinsungo, e todo mundo dançava e cantava conforme nós tocava. Só tinha 

ensaio quando a gente ia fazer a Festa das Santas
65

 [...]. 

 

 Outras pessoas da comunidade comentaram sobre a tensão existente, e lembraram que 

antes das festas recolhia-se dinheiro – dentro e fora da comunidade –, mas este era destinado 

apenas para o vestuário a ser utilizado no dia da festa e para o almoço que era oferecido às 

pessoas: 

 

Agora eles estão querendo lucro: diz que toda vez que tiver turista e eles 

fazerem uma apresentação, terão que receber três mil real. Era tradição 

recolher dinheiro, mas era para a vestimenta e o almoço do dia da festa. Não 

sei se como está, tá certo!  

 

Somados aos problemas aqui citados, há outro que envolve a própria sobrevivência da 

comunidade em seu território, estando este relacionado à criação, em dezembro de 2002, do 

Parque Nacional das Sempre-Vivas (PARNA Sempre-vivas). 

  O Parque abrange os municípios de Bocaiúva, Buenópolis, Diamantina e Olhos 

D’Água. Apresenta uma área aproximada de 124.000 ha e foi criado com o objetivo de 

“assegurar a preservação dos recursos naturais e da diversidade biológica, bem como 

proporcionar a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de 

educação, de recreação e turismo ecológico” (BRASIL, 2002), sendo considerado Unidade de 

Proteção Integral, onde são vedadas as modificações ambientais e a interferência humana 

direta. Segundo Monteiro (2011, p.186), a sua gestão pode ser divida em dois períodos 

distintos: o de 2004 a 2007, quando estava sob a coordenação do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); e a partir de 2007 quando o 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) assume a unidade. 

Entretanto, para os habitantes de seu entorno, o IBAMA é referência quando o assunto 

envolve o meio ambiente e o PARNA Sempre-Vivas, independente de quem é o responsável 

legal pelo cuidado do território. 

                                                   
65 Nossa Senhora de Santana e Nossa Senhora das Mercês (padroeira da comunidade). 
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 No município de Diamantina o PARNA Sempre-Vivas abrange alguns distritos e 

comunidades rurais, sendo uma delas a de Quartel do Indaiá. Desde a criação do parque, as 

comunidades têm vivido momentos de angústia e conflito, pois os seus habitantes só ficaram 

sabendo das restrições que seriam impostas durante a sua implementação. Tal fato contradiz o 

regulamentado pelo Sistema Nacional das Unidades de Conservação (SNUC) no que tange à 

precedência de consultas públicas à criação das Unidades de Conservação Integral, e à 

obrigatoriedade da definição de critérios claros para os planos de manejo e gestão das 

mesmas, nos quais são incluídos os procedimentos a serem adotados com relação às 

populações residentes dentro de suas áreas e do seu entorno. (BRASIL, 2000b; MONTEIRO, 

2011). 

 Monteiro (2011), ao comentar sobre a ausência de consultas públicas, esclarece que a 

mesma foi considerada pelo IBAMA como realizada, pois constam no seu projeto de criação 

assinaturas de pessoas tidas como representativas das populações locais. Entretanto, a autora 

destaca que os mecanismos utilizados para a consulta pública (consulta na internet, utilização 

de agentes políticos locais e de organizações não-governamentais ligadas à preservação do 

meio ambiente, dentre outros.) excluíram as populações que seriam diretamente afetadas: 

 

A maioria dos entrevistados, de diferentes lugares sociais, não sabia explicar 

o processo de criação do parque. Aqueles que vivem nas comunidades rurais 

reiteram a ausência de qualquer reunião para tratar do assunto e 

desconhecem quando e como foi criada a unidade, bem como seu tamanho e 

os limites. Deve-se observar a inexistência de energia elétrica em algumas 

das comunidades atingidas, e o raro acesso à Internet […]. A referência de 

criação do parque recorrente, entre eles, é o ano de 2007, quando se 

efetivaram as proibições das atividades realizadas na área […]. (op.cit., 

p.185). 

 

 

Quanto à ausência de plano de manejo – base para o funcionamento e manutenção das 

Unidades de Conservação (UCs), e que de acordo com o SNUC deve ser elaborado em até 

cinco anos após a data de sua criação – Pereira (2012, p. 5) diz que estes “nem sempre são 

realizados, entre outros motivos, por falta de recursos financeiros ou técnicos”. Ainda 

segundo a autora, no país, até o ano de 2010, o número de UCs com planos de manejo não 

atingia 25%. A ausência destes leva as UCs a serem conduzidas, geralmente, segundo os 



 

 

92 

 

critérios estabelecidos pela equipe de coordenação local. E estas, por estarem empenhadas na 

preservação dos recursos naturais e da biodiversidade presentes nas áreas das UCs, muitas 

vezes cometem atrocidades junto à população. 

No caso específico do Parque Nacional das Sempre-Vivas, uma gerente local era 

conhecida como uma “pessoa violenta e que andava armada”. Os métodos utilizados pela 

gestora eram contestados pelos que residiam tanto dentro de sua área, quanto no seu entorno. 

Em 2009, ao comentar sobre a mesma, Seu Amelino fez o seguinte relato: 

 

O povo num tá gostando muito dela  não... Êta mulher ruim gente...Nossa 

Senhora...Ave Maria...E ela está andando perigosa, viu? Sabe o que ela tá 

fazendo? Queimando...Tinha um moço ali: ela queimou o rancho
66

...o rancho 

dele com sacaria de semente […]. Num é errado? Isso num é lei de direito 

não...Tinha que falar com ele...Avisar primeiro...Dá um destino...Assim não!  

 

 Para Monteiro (2011, p.201), no país é recorrente que as áreas onde vivem “as 

comunidades tradicionais camponesas possuam as maiores concentrações de biodiversidade e 

de água”. Estudiosos que vêm debatendo sobre a questão dos conflitos ambientais oriundos da 

criação das UCs, ou de empreendimentos estatais como as hidroelétricas, apontam que em 

nome da preservação ambiental ou da criação de empreendimentos para o desenvolvimento 

nacional, o Estado acaba por penalizar as parcelas mais pobres da população rural brasileira.  

Distante do debate científico, esta também é a opinião de Seu Amelino:  

 

Tem que preservar […]. Eles proíbe [funcionários dos órgãos ambientais] e 

tá ajudando a nação brasileira...a população...Mas, são os pequeno é que sai 

prejudicado...Nós é que é prejudicado!  

Na roça tem muitas casas de palha, né? Agora eles num qué que corta. O que 

nós pode fazer? Num pode fazer um rancho...A teia [telha] nossa daqui do 

mato é a palha do coqueiro...Ah! E comé que faz né? […]. Até lenha eles 

num qué deixar pegá. Até isso...Lenha, que agora, é para virar esterco pro 

mato! O pobre precisa da lenha para queimar...Não tem condições de ter 

fogão a gás...Abaixo de Deus, é a lenha... 

                                                   
66 Os ranchos, são construídos, em geral, com madeiras e folha de palmeiras (semelhante às cafuas), sendo 
utilizados durante o plantio das lavouras temporárias ou na época da seca para a coleta de recursos naturais ou 

para o manejo do gado. 
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 A fala de Seu Amelino também se refere a uma série de proibições com as quais a 

comunidade de Quartel do Indaiá passou a conviver. Embora a comunidade não seja a 

principal atingida pelo PARNA Sempre-Vivas, novas restrições poderão ser impostas,  

dependendo do diálogo entre os gestores do IBAMA/ICMBio e os representantes da 

comunidade.  

Segundo Santos (2007, p.39), para entender o espaço e a relação deste com os homens, 

faz-se necessário considerar dois lados essenciais: “de um lado a paisagem, funcionalização 

da estrutura técnico-produtiva e lugar da fetichização; do outro, a sociedade total, a formação 

social que anima o espaço”. Para o autor (op.cit., p.55), “a interpretação de um espaço ou de 

sua evolução só é possível através de uma análise global que possa combinar as categorias 

analíticas – forma, estrutura e função – porque a relação é não só funcional como estrutural”.  

As observações acima parecem não terem sido consideradas quando da criação do 

PARNA Sempre-Vivas pois, segundo Monteiro (2011), a visão dos técnicos do IBAMA, à 

época de sua criação, foi direcionada para a beleza cênica da Serra do Espinhaço, para a água, 

a biodiversidade e os princípios conservacionistas, ao mesmo tempo, que: 

 

[…] os processos sociais referentes à dinâmica territorial do “chão de 

mundo” foram invisibilizados. Ainda que houvesse informações de que 

havia coleta […] e criação de gado pelas famílias das comunidades rurais na 

área em questão, esse lugar de enunciação foi reiteradamente negado nessa 

etapa […]. O perímetro […] bordejou as comunidades, priorizou o aparente 

“vazio demográfico” e deixou aparentemente “de fora” os problemas. 

Silenciou aqueles que têm a serra como lugar de vida - os territórios sociais 

de comunidades rurais. (Monteiro, 2011, p.181). 

 

 

 Silenciados, os habitantes de Quartel do Indaiá, ao utilizarem o espaço/território que 

sempre garantiu a manutenção de suas famílias (plantio de roças, extrativismo vegetal: lenha, 

alimentos não-convencionais, sementes, folhas e flores para a venda, dentre outras), passaram 

a ser vistos como infratores. A atividade garimpeira reconhecida ao longo da história como 

uma das principais atividades do diamantinense tem sido motivo de várias multas. 

Destacamos que, até a criação do PARNA Sempre-Viva, esta atividade era a principal forma 



 

 

94 

 

de obtenção de trabalho e renda na comunidade e na região. A maioria dos garimpos 

existentes era do tipo artesanal, onde a utilização de maquinários de médio e de grande porte 

não era, em geral, uma prática usual. Durante a nossa pesquisa, em 2009, havia alguns 

garimpos de médio porte, que estavam regularizados e que mineravam na região. Estes eram 

“tocados” por mineradoras
67

, cujos donos não residiam em Diamantina. Sobre este fato, falou 

o Seu Amelino: 

 

Manual não estraga muito não!  Mas, quando tem a bomba...A draga…Onde 

ela tá acaba...Arrebenta...É um calhalhão danado... […]. 

Os de dentro eles puxa o pau [multam]. Mas os de fora: os de Belo 

Horizonte e de outros lugar, ainda toca serviço! […]. Tem a 

autorização...Mas, nem tudo que é garimpo que eles acompanha 

[funcionários dos órgãos ambientais], que tá certo não! Eles [os de fora] faz 

a lei deles…Prá eles!  

 

 Não se pode deixar de destacar o discernimento destes moradores de Quartel, e a 

clareza com que avaliam o tratamento diferenciado que é dado àqueles que detêm os meios 

financeiros (legais, de poder, etc.), e os que não dispõem de meios materiais para sua 

sobrevivência. 

A atividade mineradora na comunidade não é restrita ao garimpo de diamantes. Há 

outras formas – como a de extração de cristais. Em 2009 nas terras de Seu Amelino, na área 

do entorno do PARNA Sempre-Vivas, havia uma lavra que tinha sido embargada por ser 

clandestina. A lavra era mantida por um fazendeiro da região. Porém, quando da autuação, os 

encargos, a princípio, recaíram sobre ele:  

 

Tem uma lavra lá, que [fulano] começou a tocar. Nas minhas terras...Ele 

falava: vão [vamos] tocar essa lavra. Eu falava: é [fulano], os homens do 

IBAMA. num vão deixar...Ele falou: pode deixar que eu resolvo e aí 

começou a tocar o serviço. Aí foi indo, foi indo...E começou caminhão 

carregar...Aí eu falei: e a autorização? Ele falava: pode ficar tranquilo...Eu 

                                                   
67 Na região de abrangência do PARNA Sempre-Vivas há mineradoras e empresas de energia: Mineradora 

Chinesa, Mineração do Sudoeste Ltda, Consórcio Estreito Energia: composto pelas empresas Suez Energy, Vale 
do Rio Doce, Alcoa e Camargo Corrêa Energia; Consórcio São Salvador Civil: integrado pelos empreendedores 

Odebrecht e Andrade Gutierrez .(UFMG, 2012). 
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falava: essa quantidade de serviço aí. Ele falava: Nada Amelino, eu já 

conversei...Eu falava: oia, oia...Ele levou o trator para lá para fazer a estrada. 

Aí, veio a denúncia...Veio os homens do IBAMA E chegaram lá em casa 

falando que ia me levar algemado. Eu disse: não tem problema, quem não 

deve, não teme. Falei cadê [fulano]?  Aí, ele chegou e falou: “ô covardia”… 

Mas ele num tinha feito a autorização não. Aí eles me multaram em seis mil 

real e mandou parar o trator. E eu disse que num pagava e quem tinha que 

pagar era [fulano]. Foi um trem danado. Ele disse que não tinha problema 

não...Agora acabou: ele pagou...E a lavra tá lá parada. 

 

 

Uma jovem (16 anos, em 2009), reclamava do silêncio advindo dos gestores quando a 

questão envolvia o direito das famílias atingidas pelo PARNA Sempre-vivas: 

 

A mulher do IBAMA teve na escola [São João da Chapada], de sala em sala, 

falando sobre o Parque e sobre os deveres de todos. Depois houve uma 

palestra geral no pátio, e ela perguntou se alguém queria fazer uma pergunta. 

Eu disse que sim, e a mulher pediu que eu fosse na frente para fazer a 

pergunta. Aí, ce sabe, né? Eu num fiquei tímida. Fui e falei que ela tava o 

tempo todo falando dos deveres que nós temos que fazer, mas eu queria 

mesmo é que ela dissesse para nós, quais são os direitos que temos. Aí a 

mulher ficou branca, não respondeu nada e falou para eu voltar para o meu 

lugar, que depois iria responder. Mas, não respondeu. A gente também deve 

ter direito, né? A gente a vida toda trabalhou nessas terras...Cê pode 

perguntar para qualquer um aqui, quais são nossos direitos e ninguém sabe. 

Ela devia ter respondido. Eu queria saber do que temos direito! 

 

 Por não saber de seus direitos, a comunidade convivia (e ainda convive) com outro 

problema oriundo da implementação do PARMA Sempre-Vivas – a proliferação da fauna. 

Aves, répteis e mamíferos de pequeno porte vêm invadindo suas propriedades, causando 

transtornos. Presenciamos o “ataque” de maritacas (Pionus maximiliani) em uma roça de 

milho. Em revoada, em pouco tempo, elas conseguiram destruir “toda plantação”. A dona da 

roça ficou indignada e comentou: “o pior é que a gente num pode fazer nada. Elas atacam e ai 

de nós se matá uma delas. Chega o povo do IBAMA e multa a gente”. Outra moradora relatou 

que os teiús (Tupinambis merianae) “tavam dando para fuçar os ninhos das galinhas”. Sobre o 

reaparecimento das onças, outro morador disse: “Elas tinha sumido. Mas agora, menina, tem 
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pegadas delas e elas tem pegado animal... Tinha acabado, mas agora com esse povo mexendo 

com esse negócio do Parque aí, elas tá rendendo...agora dá prejuízo”. 

Na tentativa de concientizar a população de seus direitos, bem como estabelecer um 

diálogo com todos os envolvidos, foi criado o Movimento dos Atingidos pelo Parque 

Nacional das Sempre-Vivas que, em conjunto com as associações e organizações civis,   

desde 2009, tem promovido encontros com representantes do IBAMA e ICMBio, contando 

também com a participação de representantes das universidades e do Ministério Público 

Federal, uma vez que a questão envolve direitos constitucionais, além de estarem também 

envolvidos interesses de grandes grupos de extrativistas (UFMG, 2012).  

 Após a realização dos encontros, algumas proibições impostas pelas instituições 

ambientais deixaram de se constituir infrações. Tais liberações deram-se, em parte, pela 

ausência de regularização fundiária do PARNA Sempre-Vivas, sendo as mesmas levantadas 

pelo representante do Ministério Público Federal durante um dos encontros. Estando ainda 

“sem previsão de orçamento ou data para acontecer” (MONTEIRO, 2011, p.191).  Em relação 

ao abrandamento de algumas das proibições, em 2011, comentou Seu Amelino:  

 

Agora aqui tá mais calmo...Teve queixa pro Governo Federal...num tá 

muito como eles tava, com o garimpo de diamante...Agora eles tá deixando 

o garimpo manual […]. A gente agora pode até  pegá lenha e não é mais 

multado. Bem que podia deixar fazer outras coisas também. 

 

 

Durante a realização do II Encontro de Comunidades Afrodescendentes de 

Diamantina, apresentamos parte do que relatamos aqui. Logo após a nossa apresentação, o 

atual gerente do PARNA Sempre-Vivas tomou a palavra e, ao se apresentar, disse que ainda 

estava tentando entender todas as questões que envolviam a administração do parque. Em 

seguida, chamou a nossa atenção dizendo que a maior parte da área próxima ao Parque – no 

caso específico de Quartel do Indaiá – estava sob a jurisdição do Estado de Minas Gerais, o 

que conferia a SUPRAM- Jequitinhonha o poder regulador da área. Disse, ainda, que não 

conhecia a comunidade e que no seu planejamento constava idas à localidade, pretendia 

prestar esclarecimentos sobre as principais dúvidas relacionadas ao manejo sustentável. 

Posteriormente, ainda durante o evento, participamos de uma conversa informal com o 
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gerente e duas representantes da SUPRAM- Jequitinhonha. Elas disseram desconhecer o 

afirmado por ele, e prometeram marcar um encontro no qual alguns pontos sobre a questão 

seriam debatidos.  

 Pelo aqui exposto, podemos perceber que a implementação do PARNA Sempre-Vivas 

envolve questões jurídicas conflituosas ainda longe de serem resolvidas, pois a solução para 

as mesmas depende de mecanismos que garantam dois direitos constitucionais muitas vezes 

considerados contraditórios: o da proteção do meio ambiente e o das populações tradicionais. 

Acreditamos que a adoção do conceito de “ecossistema saudável” e da “gestão ecossistêmica” 

como o proposto por Lebel (2003)
68

, seja a melhor forma para resolver tal impasse, uma vez 

que atendem tanto às obrigações dos gestores, quanto às reivindicações das populações 

tradicionais.  

 Outro episódio ocorrido em Quartel do Indaiá, no início de 2012, que foi motivo de 

muita conversa e discussão sobre a questão de continuarem ou não com o processo de 

reconhecimento de seu território, foi a presença de funcionários de uma mineradora
69

 que 

afirmaram que quase todas as terras de Quartel eram ricas em minérios, em especial no de 

ferro. Segundo os moradores, tais funcionários falaram que a descoberta seria muito boa para 

todos, pois caso a mineradora fosse instalada perto de Quartel haveria emprego e renda para 

todas as pessoas da comunidade. Disseram também que haviam identificado “um sério 

problema” e que este estava relacionado ao fato da comunidade ser quilombola. Tais 

afirmativas mesmo que, a princípio, especulativas, fizeram com que a comunidade, mais uma 

vez, ficasse dividida.  

 Retomando o apresentado na introdução deste item, as reflexões de Arruti (2003) e o 

que foi relatado até aqui, podemos perceber que, em Quartel, a busca do reconhecimento 

como comunidade quilombola aconteceu, a princípio, sem o apoio dos movimentos negro e 

quilombola  do Estado, embora a comunidade seja reconhecida como uma remanescente de 

quilombo desde as primeiras décadas do século passado. A sua entrada no processo de 

                                                   
68 Lebel considera que os modos de vida dos grupos existentes em determinados territórios (as formas como se 

apropriam  dos recursos naturais existentes) são os responsáveis  pela manutenção da saúde desses grupos e do 

espaço que ocupam. Na concepção de “ecossistema saudável” o homem é visto como mais um componente do 

bioma, sendo o responsável pela durabilidade do mesmo. A gestão ecossistêmica está pautada  no diálogo entre 

os gestores ambientais e as populações que ocupam as UCs. 

69 Não conseguimos identificar a mineradora em questão. Entretanto, pudemos ver as amostras de minério de 
ferro deixadas na casa de Zinha (uma moradora de Quartel) e que foram coletadas em sua propriedade que fica 

fora do núcleo central da comunidade. 
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reconhecimento, deu-se inicialmente por interesses políticos da esfera municipal, sendo 

utilizados, para a sua inserção no processo, mecanismos de sedução (ligados especificamente 

à melhoria econômica  e à oferta de bens e serviços na comunidade). Contudo, com o 

desenrolar dos acontecimentos, as lideranças da comunidade não se veem representadas no 

comitê de pró-igualdade racial criado no município. Simultaneamente, a contínua presença de 

pesquisadores reforça a pertença do grupo como quilombola, mas faz com que surjam 

disputas e quebra de alguns laços comunitários. Há também a questão da ocupação do 

território – ser quilombola remete tanto à proteção do grupo (frente ao ICMbio e 

mineradoras), quanto à quebra do direito individual de propriedade da terra. A partir deste 

contexto podemos afirmar que a comunidade, enquanto um grupo social categorizado, está 

longe “de uma zona de conforto”, pois a ressemantização da categoria, na qual estão 

enquadrados, dá-se a cada dia vivido, ou seja, há na comunidade uma nova identidade em 

construção. 

  

2.3. Condições socioeconômicas.  

 

  2.3.1. População residente 

 

Entre 2009 a 2011 residiam na comunidade 25 famílias
70

, sendo 05 (16%) famílias de 

cor ou raça branca, 01 (4%) de cor ou raça parda e 20 (80%) de cor ou raça preta
71

. Estes 

valores diferem do encontrado para as famílias rurais do sudeste: cor ou raça branca – 48,9%,  

parda – 43,4% e preta – 7,3% (BRASIL, 2008a). O elevado percentual encontrado para as 

pessoas de cor ou raça preta, como vimos, está diretamente relacionado à origem de Quartel 

do Indaiá.  

                                                   
70 Consideradas apenas as famílias que de maneira permanente residem na comunidade. Há moradores 

esporádicos. 

71  Cor ou raça atribuída pelo Agente Comunitário de Saúde – não trabalhamos com a auto-atribuição. Dados 

coletados da Ficha A, cadastro da família; Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina. 
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A distribuição da população total, em 2011, era a seguinte (Tabela 2): crianças com até  

09 anos:19 (15,3%);  adolescentes  (10 a 19 anos): 37  (29,8%); adultos  (20 a 59 anos): 53 

(42,9%); idosos (60 anos ou mais): 5 (12,0%).  

 

Tabela 2. Distribuição da população residente, segundo faixa etária e sexo. Quartel do Indaiá/MG, 

2011.Valores absolutos e relativos.  

Faixa etária Sexo Feminino Sexo Masculino População total  

 n % n % n % 

Menor que 1 ano 01 1,5 -- --- 01 0,8 

1 a 4 anos 03 4,6 03 5,1 06 4,8 

5 a  9 anos 03 4,6 09 15,2 12 9,7 

10 a 14 anos 16 24,6 07 11,9 23 18,5 

15 a 19 anos 07 10,8 07 11,9 14 11,3 

20 a 29 anos 11 16,9 06 10,2 17 13,7 

30 a 39 anos 05 7,7 08 13,5 13 10,5 

40 a 49 anos 08 12,3 08 13,5 16 12,9 

50 a 59 anos 03 4,6 04 6,8 07 5,6 

60 a 69 anos 02 3,1 03 5,1 05 4,0 

70 a 79 anos 05 7,7 01 1,7 06 4,8 

80 anos e mais 01 1,5 03 5,1 04 3,2 

Total 65 99,9 59 100,0 124 99,8 

Fonte: Ficha A, cadastro da família – Programa de Agentes Comunitários de Saúde; Secretaria Municipal de 

Saúde de Diamantina/MG, 2011. 

 

 

O percentual de crianças com até 09 anos na comunidade foi maior que o encontrado 

para a região nordeste
72

 do país – 9,3%, sudeste – 7,4% e no estado de Minas Gerais – 7,9%, o 

                                                   
72 Ao longo do estudo, apresentaremos algumas comparações com a região nordeste do Brasil, pelo fato do 

município de Diamantina estar localizado na região do Semi-árido brasileiro.  



 

 

100 

 

que indica maior taxa de natalidade. Já o percentual de idosos foi um pouco menor que o 

encontrado para a região sudeste – 12,4% e Minas Gerais – 12,2% e maior que o encontrado 

no nordeste do país – 10,2% (IBGE, 2010a) . 

 O número total de mulheres era maior que o dos homens, seguindo a mesma tendência 

da população brasileira, em geral. Entretanto, houve variação segundo o ciclo de vida – entre 

as crianças, os meninos eram a maioria.  

O número de pessoas residentes nos domicílios variou de 01 a 12 (mediana=cinco) 

habitantes por domicílio (Tabela 3), sendo este maior do que o encontrado para o estado de 

Minas Gerais – 3,1% (IBGE, 2010a). No período do estudo, o número de habitantes variou de 

126 para 124 pessoas em decorrência da mudança de 04 jovens para o município de Belo 

Horizonte
73

, e do nascimento de 02 crianças.  

Identificamos as seguintes famílias: Assis, Bispo, Belaguarda, Costa, Hilário, Santos 

(“brancos”), Santos (“pretos”), Silva e Vieira. As uniões maritais entre essas famílias ocorrem 

com frequência há mais de três gerações. Foi comum ouvirmos expressões que faziam 

referência à origem das famílias: “aqueles  [...] são traiçoeiros; esses [...] são de raça de gente 

ruim;  a família dos [...] é de gente feiticeira; ele vem dos [...] que são preguiçosos”,  “ele vem 

dos [...] que não recusa nenhum trabalho”;  “o povo dos [...] é inteligente”, etc.  

 

  2.3.2. Descrição das moradias 

 

Em relação às moradias, a taipa (cafua) representava 32%, sendo mais comuns as  

construídas por alvenaria (tijolo ou adobe) – 68%. O número de cômodos dos domicílios 

variou de 01 a mais de 10, sendo a mediana igual a 06 (Tabela 3). Quanto ao tipo de 

cobertura, 18 (72%) das casas eram cobertas com telhas de barro, 06 (24%) com cobertura de 

Indaiá e 01 (4%) com telha de amianto e indaiá. É interessante destacar que as casas de taipa 

eram forradas com “estivas” (parte mais espessa do Indaiá), conferindo maior proteção ao frio 

                                                   
73 Dos quatro jovens, três eram do sexo masculino (foram trabalhar na construção civil) e um do sexo feminino 

(foi estudar em um curso técnico).  

 

 



 

 

101 

 

e à entrada de ciscos. Segundo Seu  Leandro, dono da residência apresentada na Figura 2, para 

se cobrir uma casa de quatro cômodos com folhas de Indaiá são necessárias 80 “meia- folhas 

maduras”, sendo a duração média da cobertura, “de quatro anos”. Após este período, há maior 

probabilidade de goteiras.   

Do total das casas, 15 (60%) tinham piso de cimento, 08 (32%) de terra, 01 (4%) de 

cerâmica e 01 (4%) piso de cimento e terra. As oito casas com pisos de terra eram do tipo 

taipa, sendo conhecido como “de chão batido”. 

Em geral, a cozinha era localizada dentro da habitação. Nas casas com menor número 

de cômodos (2 a 3), a cozinha  era localizada  na entrada, junto à porta,  único meio de 

penetração nos domicílios (Figura 3). Observamos também que em 04 casas (16%) a cozinha 

era um cômodo anexo localizado no quintal. As quatro residências, onde este fato foi 

observado, eram edificações novas, construídas de alvenaria. Uma explicação dada pela 

moradora é que a cozinha era mais arejada e ficava próxima à canalização da água existente 

no quintal. 

Em todas as 25 casas havia fogão a lenha, sendo o fogão a gás encontrado apenas em 

07 (28%) casas. Destacamos que o fogão a lenha era de uso cotidiano em todas as casas e o 

fogão a gás só era utilizado em ocasiões especiais: lenha molhada, confecção de café em 

horários não corriqueiros, etc. 

 

Figura 3: Cozinha localizada na entrada da casa. Fotos: acervo da pesquisadora. 

 

Tabela 3. Descrição das moradias segundo o tipo da casa, número de cômodos, tipo de 

energia, destino do lixo, tratamento de água no domicílio, abastecimento de água, destino de 
dejetos e pessoas residentes. Quartel do Indaiá/MG, 2011.Valores  absolutos e relativos.  
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Variável n % 

Tipo de casa   

Tijolo/adobe 17 68 

Taipa  08 32 

Número de cômodos*   

1 a 3 06 24 

4 a 6 12 48 

7 a 9 06 24 

10 e mais 01 4 

Número pessoas por domicílio**   

1 04 16 

2 a 5 11 44 

6 a 9 07 28 

10 e mais 03 12 

Tipo de Energia    

Elétrica 20 80 

Solar 05 20 

Tratamento água no domicílio   

Filtração 16 64 

Sem tratamento 09 36 

Destino do lixo   

Queimado/enterrado 10 40 

Céu aberto 15 60 

Destino dos dejetos   

Céu aberto 13 52 

Fossa ou rio 12 48 

* Variação: 1 a 10 – mediana: 6,0 ; ** Variação: 1 a 12 – mediana: 5,0. Fonte:  Ficha A, cadastro da 

família –  Programa de Agentes Comunitários de Saúde; Secretaria Municipal de Saúde de 

Diamantina, 2011. Obs: Alguns dados retificados pela pesquisadora. 

Quanto ao tipo de energia, 20 casas (80%) dispunham de energia elétrica e 05 (20%) de 

energia solar (Tabela 3). Em relação à energia elétrica, o mesmo percentual foi encontrado 

para as famílias de quilombolas do Brasil (BRASIL, 2007). A interrupção de energia elétrica é 
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uma ocorrência comum e, entre os moradores, não há aquele que não tenha “velas de reserva”. 

No período que lá moramos houve nove interrupções, sendo uma com duração de quatro dias. 

Entre os moradores que utilizavam a energia solar, a principal queixa era relativa à capacidade 

– a placa instalada pelas Centrais Elétricas de Minas Gerais (CEMIG), só capta energia 

suficiente para alimentar duas lâmpadas. Durante a difusão do programa governamental “Luz 

para Todos”, os que tinham este tipo de energia quiseram optar pela energia elétrica, 

entretanto, não foi possível por não se enquadrarem no quesito “ausência de algum tipo de 

energia”. 

 

 

Figura 4: Caixa destinada ao abastecimento de 
água, localizada próxima ao núcleo central da 
comunidade. Foto: acervo da pesquisadora. 

 

Em relação à captação de água, todas as casas eram abastecidas por água não tratada, 

sendo coletadas em nascentes. Do total das moradias, 12 (48%) recebiam água de uma 

nascente localizada na área denominada Cachoeira, sendo esta canalizada até uma caixa de 

água (próxima à área central da comunidade) para posterior distribuição aos domicílios 

(Figura 4). Nas demais residências, 13 (52%), a água também era captada de nascentes   

próximas. Em levantamento feito com famílias quilombolas constatou-se que 44% eram 

servidas por água de nascentes, poços ou açudes, neste caso as famílias de Quartel 

encontravam-se em piores condições, pois 100% das casas da comunidade eram abastecidas 

por nascentes (BRASIL, 2007a). 

Todos os domicílios eram servidos por água canalizada. Entretanto, em apenas 11 

casas (44%) a água chegava canalizada até o seu interior (em pelo menos um cômodo). Nas 
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demais 14 casas (56%) a canalização só chegava até o quintal (Figura 5). O dado encontrado 

para a canalização interna (44%) em Quartel do Indaiá foi inferior ao encontrado para as 

famílias rurais do Brasil (62%) e do sudeste (89%), o que demonstra que neste quesito as 

famílias da comunidade estudada encontravam-se em piores condições, quando comparadas às 

demais (BRASIL, 2008a).  

 

 

 Figura  5: Água canalizada apenas até o peridomicílio. 

Foto: acervo da pesquisadora. 

 

 

Embora todos os domicílios fossem servidos por água canalizada, as 12 famílias 

(48%), que residiam no núcleo central, tinham problemas com o abastecimento, em especial 

no período da seca (entre abril-maio a setembro-outubro, dependendo do ano), uma vez que 

algumas famílias “desviavam a água” para molhar suas hortas. Na verdade o “desvio” dava-se 

em decorrência da forma de distribuição da canalização: há uma única rede que vem da área 

de Cachoeira, e como antes da caixa central existem 06 casas (24%), quando havia pouca água 

na cabeceira e muito consumo nas 06 casas, a água não chegava até a caixa central, 

prejudicando as demais 06 famílias (24%). Este fato que é recorrente na seca, era um dos que 

causavam desavenças na comunidade. Outra ocorrência comum era a de animais pisotearem a 

canalização – neste caso todas as 12 casas do núcleo central ficavam sem água até que se 

descobrisse o local do vazamento.  
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Voltando à Tabela 3 (p.102), podemos observar que os moradores de 16 (64%) casas 

bebiam água que era armazenada em filtro de barro. Nas demais, a água era conservada em 

vasilhames de plástico ou consumida diretamente do encanamento.   

Como nenhum domicílio era servido por água tratada, e não era hábito da população 

fervê-la ou clorá-la,  procuramos saber quais eram os motivos para o não tratamento, ouvimos 

de Seu João Costa (80 anos, em 2009): “é porque a água é boa. Se a água daqui tivesse alguma 

coisa ruim, eu já tinha morrido. As pessoas aqui morrem é de velhice! Se a água daqui fosse 

ruim num tinha uma alma viva”. Entretanto, Rodrigues et al. (2010) em estudo realizado com 

amostras de água da comunidade (captada nas nascentes, na caixa central e em nove 

domicílios), evidenciaram que as mesmas não atendiam, integralmente, aos padrões 

preconizados pelo Ministério da Saúde no que se refere à água propícia ao consumo (houve 

presença de microorganismos tidos como patogênicos). Os autores também concluíram que as 

águas das nascentes apresentavam padrões aceitáveis, o que indicava uma provável 

contaminação durante a sua distribuição e/ou armazenamento. 

A justificativa para a não utilização de um método de cloração caseiro, ou fervura, foi 

o sabor. Para a maioria dos membros da comunidade a água “ficava alterada, com gosto ruim” 

e muitos que iam a casa onde residíamos, preferiam beber a água da torneira à do filtro, pois 

sabiam que eu a clorava. Essa justificativa é comum em populações rurais onde não há água 

tratada, não foi a primeira vez que a ouvimos. Não podemos negá-la, pois o que é palatável é 

também uma construção social, sendo o sabor um dos quesitos para a aceitação de tudo que 

ingerimos.  

 A comunidade, como todas as comunidades rurais do município, não era servida por 

um sistema de coleta de lixo. Assim sendo, cabia aos moradores a responsabilidade do destino 

final do lixo, que era jogado a céu aberto por 15 (60%) famílias e queimado ou enterrado pelas 

outras 10 (40%), como podemos observar pela Tabela 3 . Em geral, o destino final era a parte 

mais distal do peridomicílio.  

A presença de banheiros foi encontrada em 12 casas (48%), sendo que em uma havia 

02 banheiros. Os dejetos dos banheiros de 05 casas eram lançados em fossa rudimentar, os das 

outras 07 casas eram lançados (via canalização) no rio Caeté-Mirim.  

As pessoas pertencentes às 13 famílias de casas sem banheiro (52%) defecavam nos 

quintais ou em áreas próximas aos mesmos. O resultado para dejetos lançados a céu aberto foi 
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superior ao encontrado para as famílias rurais do Brasil (22,8%), do sudeste (6,6%),  do 

nordeste (41%), e próximo ao encontrado para as famílias quilombolas brasileiras – 46% 

(BRASIL, 2007a; BRASIL, 2008b). Nas casas sem banheiro, era comum a interdição da área 

do quintal (sem demarcação aparente) onde os dejetos eram eliminados. Nela as crianças eram 

impedidas de brincar, não havia horta, etc. – o que demonstra precaução. 

Helena, que era a responsável pela cantina e limpeza da escola local, relatou que quase 

todas as crianças da escola só utilizavam o banheiro para urinarem e lavar as mãos. Segundo  

ela, era comum, durante o recreio, saírem pelos arredores da escola para defecar. Ao falar 

sobre este hábito fez o seguinte comentário: “coitados, parecem bicho do mato... Mas fazer o 

quê... Se eles não têm banheiro em casa, como vão acostumar, né?” Este hábito, associado ao 

não tratamento da água para consumo, pode ser considerado como fator determinante para a 

alta prevalência de enteroparasitores encontrada na comunidade. No tópico destinado a 

apresentar as condições de saúde e nutrição, voltaremos a esta questão. 

 

 

 2.3.3. Os peridomicílios 

 

 

Em todas as casas, havia a presença de animais domésticos nos peridomicílios. Todas 

as famílias tinham pelo menos 01 cavalo (variando de 01 a 06). Galinhas eram criadas por 21 

famílias (84%), sendo encontradas soltas, ou nos galinheiros dos quintais totalizando 397 

animais (de 07 a 80). Quatro famílias (16%) criavam porcos – 58 animais (de 02 a 21), alguns 

eram criados livres durante o dia (Figura 6). Uma família (4%) criava 05 codornas, outra, 03 

patos. Quatorze famílias (56%) criavam cachorros, totalizando 29 animais (variando de 01 a 

06), e 06 (24%) criavam gatos – 12 animais  (de 01 a 04).   Houve variação no período do 

estudo, dados de 2011. 
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Figura 6: Criação solta em um peridomicílio da 
comunidade. Foto: acervo da pesquisadora. 

 

Quanto à estrutura dos peridomicílios, foram observados 14 galinheiros, 04 chiqueiros 

e 01 curral (Figuras 7 e 8). Também foram observadas 06 casas de farinha, 02 paióis, 01 

estrutura para guardar lenha e 03 cômodos com forno de barro. 

 

Figura 7: Curral  localizado em um peridomicílio da 

comunidade. Foto: acervo da pesquisadora. 

 

 

Figura 8: Galinheiro localizado em um peridomicílio da 

comunidade. Foto: acervo Hildebrando Cirqueira Júnior. 
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Em 10 casas (40%) havia hortas. Uma família tinha uma horta localizada em terreno 

na área central da comunidade, sendo a produção para fins comerciais – venda na comunidade 

e no Distrito de São João da Chapada. De uma maneira geral, encontramos nos plantios: 

abóbora-moranga, abóbora d’água, alface, alho, beterraba, brócolis, cebola, cebolinha, 

cenoura, chuchu, couve, couve-flor, maxixe, pimentão, pepino, quiabo, salsa e tomate.  Não 

foi possível estimar a média de produção, entretanto, pudemos observar que o produto colhido 

atendia às necessidades das famílias, sendo comum a distribuição do excedente da produção 

para os vizinhos. As hortaliças e vegetais cultiváveis eram mais comuns no período do outono 

e do inverno, fato constatado pelos próprios moradores: “temos verduras no tempo da seca. 

Nas águas quase tudo mela”. 

O uso de adubo orgânico (estrume de animais) era corrente. O adubo de esterco de 

galinha associado ao de boi era o preferido para os canteiros destinados ao plantio de alho, 

cebola e cebolinha, pois “cresciam com mais força”. 

Em todos os quintais havia árvores frutíferas incluindo, em alguns deles, macieiras, 

pereiras e videiras – introduzidas na comunidade por profissional da Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER-MG). Houve predominância 

de bananeiras e mangueiras: presentes em 12 (48%) quintais. A segunda maior presença foi 

para as laranjeiras  10 (40%), seguidas das goiabeiras 05 (20%), jabuticabeiras 04 (16%), 

abacateiros e maracujás, os dois últimos presentes em 03 quintais  (12%). Além das 

variedades citadas encontramos: acerola, araçá, cana, caqui, coco, jatobá, lima, limão, mamão, 

pêssego e pitanga. Também encontramos plantações de mandioca e de café em 04 

peridomicílios (16%), de urucum em 03  (12%) e de arroz e feijão guandu em 01 quintal 

(4%). Na época das águas (outubro-novembro a março-abril) foi comum encontrarmos 

plantações de milho em vários quintais. 

Em levantamento realizado juntamente com outros pesquisadores (MURTA; MURTA; 

CAMBRAIA, 2011), verificamos que do total das 25 famílias, 08 (32%) tinham áreas de 

plantios localizadas fora do peridomicílio (roças). A distância média entre o domicílio e a roça 

foi de 04,8 km (variando de 02 a 07 km), sendo encontrados os seguintes cultivos e respectiva 

produção – esta estimada pelos próprios agricultores: batata-doce (100kg/ano), cana (não 

estimado), feijão (800kg/ano), mandioca (600kg/ano) e milho (1540kg/ano). Destacamos que 

tanto a produção de cana, como a de milho era destinada, principalmente, para a alimentação 
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das criações. Das 08 famílias, 04 também utilizavam essas áreas para a criação de bovinos de 

leite (78 cabeças – variando de 04 a 35 por família), sendo o leite utilizado para a confecção 

de queijo e requeijão vendidos na localidade ou no distrito de São João da Chapada.   

 

 

2.3.4. Bens de consumo 

 

Quanto à presença de bens de consumo: em todas as casas havia rádio, 12 (48%) 

famílias tinham televisão com antenas parabólica, 10 (40%) tinham aparelho de som, fogão à 

gás e DVD; e 13 famílias (52%) tinham geladeira. Interessante destacar que apenas 10 (40%) 

famílias possuíam em seus lares os cinco bens relacionados. Em relação aos bens de consumo, 

as famílias de Quartel do Indaiá tinham menos acesso aos mesmos, quando comparadas às 

famílias do Brasil rural, uma vez que entre estas 92,7% tinham fogão, 75,8% televisão e 

66,2% geladeira. O mesmo quando comparada a outra comunidade rural do município de 

Diamantina, onde 89,3% das famílias tinham fogão e televisão (BRASIL, 2008a; NOBRE et 

al., 2009).  

Em relação aos veículos, 03 (12%) famílias tinham carros e 06 (24%) motocicletas. O 

percentual encontrado para a presença de carro na família foi inferior ao encontrado para as 

famílias mineiras, em geral – 37,3%. Já o de motocicletas foi superior – 15,1% (IBGE, 

2010a). Este último resultado pode ser explicado por ser este veículo mais barato, quando 

comparado ao carro, como também por ser a motocicleta um substituto do cavalo.  Como não 

há transporte público até a comunidade, a maior parte da população, quando necessita ir à 

sede do Município, ou ao Distrito de São João da Chapada, desloca-se a pé. Uma estratégia 

utilizada para a condução de gêneros adquiridos em São João era o transporte das compras, 

através de seus filhos, no veículo escolar. 

A comunidade não contava com serviço de telefonia pública e apenas uma família 

dispunha de um aparelho celular com antena fixa (isto, ao final da pesquisa). Há anos seus 

representantes têm solicitado, junto aos órgãos competentes, a instalação de, pelo menos, um 

telefone público. Porém, o pedido sempre foi negado por alegarem a exigência de um número 

mínimo de pessoas adultas na comunidade – 100. Quando de nossa estada, acompanhamos e 
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fizemos parte de uma nova tentativa vinda da comunidade – um abaixo-assinado destinado à 

Câmara Municipal de Diamantina, que reivindicava a interlocução junto às empresas de 

telecomunicações. Tal reivindicação não foi atendida.  

Tendo em vista o apresentado, para se comunicarem os habitantes da comunidade  

utilizavam o rádio. Era comum ouvirmos recados mandados aos familiares pelas pessoas que 

estavam em Diamantina. Também, em vários momentos, ouvimos representantes de órgãos 

governamentais e não governamentais avisarem, via rádio, uma visita à comunidade. Outra 

estratégia utilizada era enviar bilhetes pelo carro escolar. Entretanto, esta só era válida para 

aqueles que se encontravam em São João da Chapada.  

 

 2.3.5. Renda e trabalho 

 

 

Em relação à renda monetária dos habitantes da comunidade, optamos pela escolha da 

renda familiar mensal, que foi calculada pela soma de ganhos de cada membro da família 

sendo, posteriormente, convertida em salário mínimo (valor em 2011 – 545,00 reais) 

Selecionamos outras variáveis, como a ocupação do chefe de família  e o recebimento, ou não, 

de benefícios repassados por órgãos governamentais (Tabela 4). Nossa opção pela seleção da 

variável, recebimento de algum benefício governamental, deve-se ao fato de já ser 

reconhecido por pesquisadores (IBASE, 2008; NOBRE et al., 2009; PERREIRA et al., 2006; 

SEGALL-CORREA et al., 2008) que os programas de transferência de renda têm sido de 

grande valia, conferindo maior poder de compra de alimentos e por saber que, 51,7% das 

“famílias quilombolas” recebiam recursos do Programa Bolsa Família, dada a vulnerabilidade 

social encontrada entre as mesmas (BRASIL, 2007a). 

Podemos observar (Tabela 4) que 16 (64,0%) famílias viviam com até um salário 

mínimo e que 09 (36,0%) viviam com mais de um salário mínimo por mês. O percentual 

encontrado de famílias com renda até um salário mínimo foi superior ao encontrado em 2009 

para as famílias do Brasil – 12,7%, nordeste – 24,6% e sudeste – 7,8% (IBGE, 2010a), o que 

demonstra que em relação à renda familiar as famílias de Quartel encontravam-se em pior 

situação que as demais. Entre as 09 famílias, 04 tinham renda superior a três salários 

mínimos, sendo todas constituídas por pessoas brancas, descendentes (terceira e quarta 

geração) do “velho  Peçanha”, o mais famoso diamantário da comunidade e região adjacente. 
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Tabela 4. Distribuição das famílias, segundo algumas variáveis econômicas. 

Quartel do Indaiá/MG, 2011. Valores absolutos e relativos. 

Variáveis estudadas n % 

Renda familiar mensal   

< =1 salário mínimo 16 64,0 

>1 salário mínimo 09 36,0 

Tipo de ocupação do chefe da família   

Aposentado 13 52,0 

Garimpeiro/lavrador* 12 48,0 

Recebimento de algum benefício governamental   

Não 08 32,0 

Sim 17 68,0 

Tipo de benefício recebido   

Bolsa escola 04 23,5 

Bolsa escola + leite pela vida 01 5,9 

Bolsa Família + leite pela vida 09 52,9 

Leite pela vida 03 17,6 

 *Uma profissão não exclui a outra. Fonte: dados levantados pela pesquisadora. 

 

 

Podemos observar ainda, pela Tabela 4, que a maioria das famílias (52%) era chefiada 

por aposentados – destes, 09 (69,2%) eram idosos. Entre os aposentados, 12 (92,3%) tinham 

obtido a aposentadoria via Benefício de Prestação Continuada (BPC), sendo 04 (33,3%) por 

incapacidade e 08 (66,7%) por idade
74

. 

                                                   
74 O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um direito constitucionalmente assegurado e regulamentado 

pela Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. É um benefício da 

assistência social que garante o repasse de um salário mínimo mensal a: 1) Idosos com idade de 65 anos ou mais 

cuja renda per capita da família seja inferior a ¼ do salário mínimo vigente; 2) Pessoas com deficiência, em 
qualquer idade, incapacitadas para a vida independente e para o trabalho, cuja renda per capita familiar seja 

inferior a ¼ do salário mínimo vigente. (BRASIL, 2007b). 
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A presença de um idoso conferia estabilidade aos demais membros da família. Vimos 

ao longo de nossa estada na comunidade, que o dinheiro oriundo da aposentadoria era 

utilizado para a compra de gêneros consumidos por todos os membros da família e os idosos, 

muitas vezes, ainda trabalhavam em seus lares, roças ou garimpo. Sobre esta dependência,  

comentou Pollianna (16 anos, em 2009): “[...] cê vai ver: na hora que esses velhos morrerem, 

todo mundo vai embora [...]”. 

Entre as demais famílias, 01 era chefiada por mulher (renda principal – pensão 

alimentícia), e 11 chefiadas por homens que exerciam dupla profissão: ora estavam envolvidos 

em atividades ligadas à agricultura (lavoura temporária), ora à atividade garimpeira (o 

garimpo na região é tido, na atualidade, como ilegal – sobre esta questão falaremos adiante). 

Nenhum trabalhador tinha vínculo empregatício permanente
75

. Todos os agricultores eram 

filiados ao Sindicato de Trabalhadores Rurais de Diamantina, participavam também da 

Associação Comunitária de Quartel do Indaiá. Aqueles que tinham roças (lavouras 

temporárias) ou que plantavam em seus domicílios recebiam, regularmente, assistência de um 

funcionário da EMATER-MG. 

Era senso comum na comunidade que, se “cada família ganhasse pelo mesmo um 

salário mínimo, a vida em Quartel seria muito boa”, e “os mais moços não iam embora” – 

dizeres  de mais da metade dos entrevistados. 

No que tange às mulheres, todas trabalhavam e contribuíam para a renda familiar. 

Algumas se dedicavam ao extrativismo vegetal destinado à comercialização, uma era 

professora, sendo que a maioria trabalhava na agricultura familiar. Entretanto, notamos que 

nas Fichas A (preenchidas pela Agente Comunitário de Saúde – ACS), quanto à profissão, 

todas eram tidas como “do lar”. Esta categorização é discordante da chamada economia 

feminista que incorpora o trabalho feminino (doméstico e de cuidados) na análise do sistema 

socioeconômico, relacionando-o ao conceito de economia de sustentabilidade da vida 

humana, dando visibilidade ao aporte econômico das mulheres (TELLES, 2012). 

Na zona rural, estudos têm demonstrado que o trabalho executado pelas mulheres nas 

atividades relacionadas à agricultura familiar – preparo do solo, plantio, colheita, criação de 

pequenos animais, etc. – na maioria das vezes, é atribuído apenas aos homens (GARCIA, 

1992; SILIPRANDI, 2000, 2002; OIT, 2005). Segundo Telles (2012), no país, cerca de 2/3 

das mulheres rurais trabalham em atividade sem remuneração ou para o autoconsumo, como 

                                                   
75 Três trabalharam temporariamente no Parque Estadual das Sempre-Vivas. 



 

 

113 

 

uma extensão de suas tarefas domésticas e de seu papel atribuído socialmente, fato 

concordante com o encontrado em Quartel do Indaiá.  

Na tentativa de minimizar a invisibilidade do trabalho da mulher rural, a partir de 

2003, o Ministério do Desenvolvimento Agrário/MDA passou a atuar em parceria com a 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Em 2008, foi criado o Programa de 

Organização Produtiva das Mulheres Rurais/POPMR, sendo uma de suas ações a 

incorporação de um microcrédito específico para as mulheres dentro do Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar/PRONAF
76

. O principal objetivo do financiamento 

foi dar às mulheres o acesso ao crédito rural, proporcionando mudanças nas relações desiguais 

de gênero e o reconhecimento de sua identidade enquanto agricultoras familiares (TELLES, 

2012). 

 Ao conversarmos com a agente de saúde sobre o fato de todas as mulheres da 

comunidade serem intituladas como “do lar” (nem mesmo a professora tinha sido considerada  

trabalhadora), ela nos disse que essa categorização era “a utilizada por todos os ACS do 

município”, pois este dado não era “importante para o pessoal da saúde”. Prosseguindo nossa 

conversa, criamos uma situação hipotética (a Ficha A ser utilizada para a comprovação da 

concessão do PRONAF/Mulher) e perguntamos a agente o que aconteceria às três mulheres da 

comunidade que utilizavam o PRONAF. Ela respondeu: “uai, elas não conseguiriam crédito”, 

demonstrando tristeza Ao final da conversa a agente nos disse que nunca tinha pensado que, 

com este ato, ela também contribuía para a naturalização e invisibilidade do trabalho feminino. 

Em relação aos benefícios rebecebidos de órgãos governamentais,  incluímos o leite 

recebido pelo programa “Leite pela Vida”. Embora este não seja um programa de transferência 

de renda, indiretamente, contribui para a redução das despesas com a alimentação. O programa 

distribui leite pasteurizado para as famílias de baixa renda que tenham crianças menores de 06 

anos e idosos, por serem estes ciclos de vida considerados os mais vulneráveis aos problemas 

nutricionais. Na comunidade, o leite chega acondicionado em sacos pláticos, semanalmente, às 

tardes das segundas e quintas. Cada família beneciada recebe um litro de leite calculado por 

dia. Desta forma, na segunda-feira, cada família  recebia três litros e na quinta-feira quatro 

                                                   
76 O PRONAF financia projetos individuais ou coletivos, que gerem renda aos agricultores familiares e 
assentados da reforma agrária. Para obtenção do crédito o indivíduo deve procurar o sindicato rural ou a Emater 

para obtenção da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), que é emitida segundo a renda anual e as atividades a 

serem exploradas. Após a formulação do Projeto Técnico, negocia-se o financiamento junto ao agente financeiro 

(Banco do Brasil, Banco do Nordeste, dentre outros). Dentre as modalidades existentes, há a do Grupo “B” que é 

uma linha de microcrédito voltada para produção e geração de renda das famílias agricultoras de baixa renda – 

renda bruta anual familiar de até R$ 6 mil (MDA/SEBRAE, 2011). 
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litros. Como as famílias benefiadas, em sua maioria, não dispunham de refrigeradores, o leite 

destinado para os dias subsequentes era consumido imediatamente após o seu recebimento, ou 

no máximo no dia posterior. Há de se destacar que o leite era consumido por toda a família. 

Na Figura 04 (p. 103), podemos ver o leite armazenado em vasilha plática, nesse caso, leite 

recebido no dia anterior.  

Esclarecimentos feitos, voltemos à discussão da Tabela 4 (p.111). Nela podemos 

oberservar que 68% (17) das famílias recebiam algum tipo de benefício
77

, valor superior ao 

encontrado para as famílias de Galheiros (53,6%), uma comunidade rural de Diamantina 

(NOBRE et al., 2009). Entre as 17 familías que recebiam benefícios, apenas 03 (17,6%) não 

recebiam dinheiro oriundo dos programas de transferência de renda, tendo como benefício 

apenas o leite, 09 famílias (52,9%) recebiam o leite e os recursos do Bolsa Família, 04 

(23,5%) recebiam apenas os recusos  do Bolsa Escola e 01  (5,9%) recebia o leite e o recurso 

do Bolsa Escola, uma vez que nesta família  havia uma jovem de 21 anos, cuja filha tinha 

quatro anos.  

Todos os beneficiários diziam que “essa ajuda” era boa, mas que seria melhor se não 

precisassem. As mulheres se queixavam das obrigações impostas por uma das 

condicionalidades do Bolsa Família (mensuração dos dados antropométricos das crianças), 

pois para levar as crianças ao Centro de Saúde de São João da Chapada tinham que 

“madrugar” e andar 9km em trajeto  íngreme – “cheio de morros” .   

 

 

 

2.4. Perfil educacional da população 

 

 

A comunidade conta com uma escola de ensino fundamental (Escola Municipal de 

Quartel do Indaiá) que funcionava no período matutino e atendia a fase de escolarização  do 1º 

                                                   
77 O valor repassado pelo Programa Bolsa Escola em 2011 era o de 130,00 reais por jovem matriculado (apenas 

para aqueles com idade acima do esperado para escolaridade) e o do Programa  Bolsa Família era o de 32,00 

reais por criança, e 36,00 reais para os adolescentes com até 17 anos (sendo permitido o máximo de cinco 

benefícios por família). Para os dois há condicionalidades a serem cumpridas: no  Programa Bolsa Família as 

mães das crianças com até 6 anos de idade, têm que levá-las mensalmente ao Centro de Saúde localizado em São 

João da Chapada para avaliação de seus dados antropométricos (peso, comprimento ou altura), além de 

manterem a vacinação das mesmas em dia; as crianças em idade escolar, os adolescentes e jovens do Programa 
Bolsa Escola têm que frequentar a escola regularmente.  O valor monetário referente às bolsas, era repassado às 

mães (para menores de 18 anos) e diretamente aos maiores de 18 anos. 
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ao 5º ano (antiga fase introdutória até a 4ª. série) do ensino fundamental, sendo multiseriada – 

todas as séries dadas pela professora simultaneamente. A edificação da escola era composta 

por uma ampla sala, uma cozinha e dois banheiros (um para cada sexo), sendo servida por 

água oriunda da caixa central (Figura 9). Dispunha além de carteiras, armários, mesa, etc., de  

televisão com antena parabóbica e um aparelho de DVD. Na cozinha havia os utensílios 

básicos, um fogão a lenha, um fogão semi-industrial e um refrigerador horizontal. Contava 

com uma pequena horta (alho, cebolinha, couve e salsa) que era cuidada por uma servidora da 

rede municipal que desempenhava o papel de merendeira e de faixineira. No seu entorno havia 

dois pés de laranja, um de maracujá e em frente à mesma um pé de jatobá (Hymenaea 

stigonocarpa). 

 

 
Figura 9: Escola Municipal de Quartel do Indaiá. 

Foto: acervo da pesquisadora. 
 

 

 

 

Entre 2009 e 2011, passaram pela escola três professoras que ministraram aula na 

comunidade. No ano de 2009, a professora (Rosinélia, 38 anos) responsável pelas aulas era da 

comunidade. Entretanto,  pediu transferência para uma escola de São João da Chapada, por ter 

oportunidade de ministrar aulas em dois turnos. Tal fato gerou descontentamento das mães, 

pois as professoras que a substituíram nos anos subsequentes faltavam muito. Em entrevista 

com a referida professora, em 2009, ela nos disse que era muito difícil dar aula para as 

crianças do local,  uma vez que eles não tinham estímulos em casa e que os pais não 

acompanhavam as tarefas, nem participavam das reuniões e que o etilismo vinha passando de 

geração para geração, comprometendo o desenvolvimento cognitivo das crianças. Naquele ano 

eram 10 o número de alunos, em setembro um já havia abandonado a escola para ir trabalhar 

(adolescente de 16 anos). Abaixo transcrição de trechos da entrevista: 
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[...] os meninos têm muita dificuldade. [...]  Não têm apoio nenhum das 

famílias. Às vezes a gente faz reunião na escola e não tem apoio nenhum 

porque o pai praticamente está cheio de álcool [...]. Num sei... Parece que a 

mente deles num... Eles sofrem demais... É um povo sofrido e é justamente 

por isso... Não pensam, parece que o raciocínio deles é mais lento ou quase 

nenhum. E eles passam para os filhos essas coisas. [...] Mais, assim: todos 

com muita dificuldade de aprendizagem. [...] Outro dia marquei reunião e 

ninguém apareceu. Depois marquei outra e só vieram para assinar o boletim. 

Não quiseram ficar para a reunião. É sempre assim. [...] é necessário fazer 

meu trabalho. Mas, não é fácil não. A comunidade é pobre em tudo. 

Tem aluno das séries todas. Na fase introdutória são quarto. Tem um lá que 

estava no primeiro,  mas só que não desenvolveu e teve que voltar. Tem dois 

na segunda, tem dois na terceira e dois na quarta. Tem um que era da quarta 

e que desistiu. Tava vindo, mais disse que não vai voltar mais não [...] mas, 

ele já está com 16 anos... E está querendo é trabalhar... Num ta querendo vir 

para escola não...E ele nem o nome direito sabe escrever. 

 

 

 Quando perguntamos à professora se havia orientações por parte da Secretaria 

Municipal da Educação de Diamantina para desenvolver atividades relacionadas à história do 

lugar, da África, etc., ela respondeu: “não”, mas que a Secretaria Municipal estava 

capacitando os professores da zona rural para trabalharem com outros métodos de 

alfabetização, tendo como foco a fixação do homem no campo: “O Governo Federal quer que 

o povo da roça, fique na roça”. Não verificamos se o mesmo foi implantado na escola, pois 

não fizemos entrevistas com as demais professoras. 

 A comida oferecida na escola era bem aceita pelos alunos. Mas, era comum os gêneros 

alimentícios só chegarem após o início das aulas (um ou mais meses). Helena, que era a 

merendeira, reclamava dos atrasos na entrega dos gêneros alimentícios, o que para ela 

demonstrava falta de planejamento. Embora afirmasse que havia tido melhora em relação ao 

tipo de gêneros alimentícios distribuídos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE)
78

, após a contratação de nutricionistas pela Secretaria Municipal, não deixava de 

                                                   
78 O PNAE “tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a 

aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, por meio de 

ações de educação alimentar e nutricionais e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais 

durante o período letivo”. De acordo com a Resolução nº. 38, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação/FNDE “compete ao nutricionista vinculado ao setor de alimentação escolar planejar o cardápio da 
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tecer críticas aos profissionais. Para ela os nutricionistas eram “insanos”, pois enviavam 

material de limpeza sem ter comida, mandavam alguns alimentos em porções (queijo, frango, 

etc.) – o que era “um abuso”, enviavam tempero sem ter alho, etc.:  

  

[...] melhorou muito, muito...Vem arroz, feijão, vem carne...Tem época que 

vem até fruta.  

[...] fiz um angu com couve. E a merenda acabou! Todo começo de semestre 

é assim...Eles dizem que é por causa de uma tal licitação. Se é assim, por 

que num fazem bem antes?  [...] Em Diamantina, num falta: acho porque é 

que aqui tem pouca criança.  

[...] o nutricionista deve ser meio doido, nem parece que é nutricionista. 

Uma vez mandou meio queijo, outra quatro pedaços de peito... E aqui são 10 

crianças matriculadas. [...] olha o tempero que mandaram, é sal com corante 

verde [...] tive que trazer alho para colocar nele. 

 

 A merendeira não seguia o cardápio estipulado, fazendo as adaptações que achava 

necessárias. As suas queixas em relação às porções dos alimentos vindos da Secretaria 

Municipal da Educação podem ser explicadas: a seleção e a quantidade dos gêneros 

alimentícios eram feitas por parte dos nutricionistas, a partir do valor nutricional atribuído aos 

alimentos e estes seguiam as normas estabelecidas pelo PNAE
79

. Assim sendo, “quatro 

pedaços de peito” de frango seriam suficientes para um mês (um por semana), pois no dia em 

que era previsto o seu preparo a norma estabelecida pelo PNAE era seguida. Entretanto, este  

parâmetro não era o considerado pela merendeira –  que utilizava para seus cálculos a quantidade de 

pedaços de peito de frango por criança.  

                                                                                                                                                               
alimentação escolar de acordo com a cultura alimentar, o perfil epidemiológico da população atendida e a 

vocação agrícola da região, acompanhando desde a aquisição dos gêneros alimentícios até a produção e 

distribuição da alimentação, bem como propor e realizar ações de educação alimentar e nutricional nas escolas, e  

coordenar o diagnóstico e o monitoramento do estado nutricional dos estudantes” (BRASIL, 2009). 

79 O PNAE  estabelece que quando é oferecida apenas uma refeição, os cardápios devem ser planejados de modo 

a atender, 20% ou 30% (apenas para as crianças indígenas e quilombolas) das necessidades nutricionais 

estabelecidas para as diferentes faixas etárias. No caso de Quartel do Indaiá, o cardápio era baseado em 20% das  

necessidades nutricionais. As recomendações nutricionais variam segundo o ciclo de vida, gênero, atividade e 
estado fisiológico e/ou patológico, sendo definidas como: “prescrições quantitativas que se aplicam aos 

indivíduos para a ingestão diária de nutrientes e calorias, conforme as suas necessidades nutricionais” (BRASIL, 

2007c, p.46), sendo determinadas por meio de pesquisas e convenções internacionais.  A título de exemplo: uma 

refeição para a faixa etária de 6 a 10 anos de idade, para atender o recomendado deve conter: 300kcal 

(quantidade de energia); 48,8g de carboidratos, 9,4g de proteínas e 7,5g de lipídios (quantidade de 

macronutrientes), 5,4g de fibras; 100μg  de vitamina A; 7mg de vitamina C; 210mg  de cálcio; 1,8mg  de ferro; 

37mg de magnésio; e 1,3mg  de zinco (quantidade de micronutrientes) (BRASIL, 2009). 
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Este fato pode ser um demonstrativo da ausência de diálogo entre os dois profissionais 

– nutricionista e merendeira –, ou a não aceitação desta última pelo parâmetro utilizado pela 

primeira (valor nutricional atribuído às porções), uma vez que a merendeira havia comentado  

já ter participado de um treinamento em Diamantina, quando pôde perceber problemas na 

metodologia utilizada pelos nutricionistas em seus treinamentos. De qualquer forma os 

hábitos alimentares não pareciam ser considerados pelos responsáveis pela elaboração dos 

cardápios. Neste sentido a merendeira podendo ser vista como “intérprete” do saber alimentar 

local. 

As demais crianças e adolescentes estudavam em São João da Chapada. Diariamente 

um veículo da Secretaria Municipal da Educação, ia buscá-los – manhã: saída às 6:30 horas e 

retorno ao meio-dia; tarde: saída ao meio-dia e retorno 17:30 horas (Figura 10). Quando havia 

problemas com o veículo todos perdiam aula (pouco comum). As faltas eram freqüentes – 

dois motivos foram os mais referidos para justificá-las: a de que a escola era “muito chata” e o 

fato de ajudarem seus pais nas atividades agrícolas. O trabalho infantil (de acordo com os 

órgãos governamentais, crianças e adolescentes entre 05 a 17 anos) é comum no meio rural. 

Em recente levantamento, foi constatado que 9,8% das crianças e adolescentes que viviam na 

zona rural do Brasil trabalhavam com seus pais, sendo encontrados para o nordeste e sudeste 

rural os valores de 11,7% e 7,6%, respectivamente (IBGE, 2009). 

 

 

Figura 10: Transporte escolar – jovens da comunidade 

chegando e partindo para São João da Chapada. Também 

podemos observar dentro do veículo e com o homem à 

direita, sacos brancos contendo compras – como 

havíamos comentado anteriormente. Foto: acervo da 

pesquisadora. 
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Tabela 5. Nível de escolaridade, entre a população com 15 anos ou mais de Quartel 

Do Indaiá /MG, 2011. Valores absolutos e relativos. 

Escolaridade n % 

Analfabeto 22 26,8 

1ª a 4ª incompleta (ensino fundamental) 19 23,2 

1ª a 4ª completa (ensino fundamental) 13 15,8 

5ª a 8ª incompleta (ensino fundamental) 10 12,2 

5ª a 8ª completa (ensino fundamental completo) 08 9,8 

Ensino médio incompleto 06 7,3 

Ensino médio completo 03 3,7 

Ensino superior completo 01 1,2 

Total  82 100,0 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 

 

Podemos observar pela Tabela 5 que, na comunidade, a taxa de analfabetismo 

encontrada para a população com 15 anos ou mais,  foi de 26,8%: maior do que os valores 

encontrados em 2009 para o Brasil – 9,7%, nordeste – 18,7% e sudeste – 5,7% (IBGE, 

2010a). O percentual de pessoas com até 04 anos de estudo (ensino fundamental incompleto) 

foi de 23,2% e o com até 08 anos (ensino fundamental completo) de 9,8%. Entre as pessoas 

residentes na comunidade, apenas 01 (1,2%) tinha nível superior, sendo esta a professora que 

nos concedeu a entrevista. 

Na escola e na comunidade, não havia nenhum dos programas governamentais  

voltados para a alfabetização de jovens e adultos. A falta dos mesmos causava 

descontentamento – principalmente entre aqueles já haviam perdido alguma oportunidade de 

trabalho
80

.  

 

                                                   
80 Nossa afirmativa parte do observado durante o “recrutamento” de adultos para o trabalho temporário, por parte 
de uma empreiteira  que havia sido contratada pelo poder público para a construção de uma ponte (“Ponte 

queimada”) próxima à comunidade. 
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2.5. Perfil da saúde da população 

  

 

 A comunidade, no que se refere a atenção primária à saúde, era atendida pelo Programa 

de Agentes Comunitários de Saúde/PACS da Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina, 

um dos programas ligados à Estratégia Saúde da Família, promovido pelo Ministério da  

Saúde. Mensalmente, um agente comunitário de saúde (ACS) que residia em São João da 

Chapada, visitava a comunidade com vistas a acompanhar e atualizar os dados cadastrais das 

famílias assistidas. Eram tidas como prioritárias as visitas às famílias que tinham crianças, 

gestantes, idosos, hipertensos e diabéticos, ou em casos de aparecimento de algum agravo que 

pudesse causar danos à saúde. A enfermeira do programa visitava a comunidade a cada dois a 

três meses, ou em casos considerados urgentes, pois a mesma prestava assistência em várias 

localidades (Distritos e comunidades rurais). Durante sua presença, eram realizados testes de 

glicemia, aferição da pressão arterial e exames preventivos de câncer do colo uterino.  

Acompanhamos, no ano de 2009, uma visita cujo objetivo era  verificar a adesão ao 

tratamento da hipertensão e do diabetes (à época, haviam 14 hipertensos e 02 diabéticos). 

Compareceram à consulta (realizada na casa de uma moradora da comunidade) entre adultos e 

idosos 14 pessoas e, destes, apenas 01 senhora de 79 anos não teve sua pressão e sua glicemia 

sob controle. Os demais apresentaram resultados tidos como satisfatórios. Houve “busca 

ativa” de 02 faltantes, mas estes não se encontravam na comunidade.  

 

 

 
Figura 11: Atendimento realizado por profissionais do 

PACS. A esquerda (parte superior) da foto uma placa de 

captação de energia solar. Foto: acervo da pesquisadora. 
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Em outra ocasião, também no ano de 2009, acompanhamos a enfermeira em uma visita 

emergencial a uma jovem que havia queimado parte do membro inferior esquerdo (Figura 11). 

O primeiro atendimento foi realizado no Centro de Saúde de São João da Chapada e a visita 

objetivava fazer a troca das primeiras bandagens e ensinar  à jovem como  trocá-las de forma 

correta. 

 Na comunidade havia 06 etilistas crônicos (04 mulheres e 02 homens), dentre estes, 03 

já apresentavam problemas hepáticos,  todos de baixo peso. No final do ano de 2010 um deles 

(um homem de 59 anos, que também era hipertenso – um dos faltosos à consulta de 

enfermagem) foi acometido por um acidente vascular cerebral (AVC) enquanto trabalhava na 

sua roça, sendo encontrado 24 horas depois, ainda “desacordado”. Tendo recebido os 

primeiros cuidados no Centro de Saúde de São João da Chapada, foi encaminhado à 

Diamantina para tratamento. Lá permaneceu durante dois meses,  abandonando o tratamento 

fisioterápico “por não conseguir morar fora de Quartel”. Em 2011, caminhava com ajuda de 

muletas e seu braço esquerdo não respondia a estímulos. Segundo familiares, ele ainda não 

tinha conseguido “deixar a bebida, só não bebia como antes”.  

O estado de embriaguês e as alterações causadas pela alta ingestão de bebidas 

alcoólicas entre os etilistas da comunidade (aumento da agressividade, desacato às pessoas, 

invasão de domicílios, violência doméstica, etc.) não eram percebidos pela população, em 

geral, como um problema (aqui nos referindo aos etilistas crônicos e aos “esporádicos”). 

Todas estas alterações eram consideradas naturais, desde que a pessoa fosse tida como 

“trabalhadora”. Expressões como: “coitado, ele é um bom trabalhador, mas perde o juízo 

quando bebe” ou “ela bebe até cair, mas dá duro na roça e pega lenha como ninguém”, são 

exemplos do que destacamos.  

Durante a nossa estada na comunidade, foi raro um final de semana em que não 

houvesse um incidente relacionado ao uso abusivo de bebidas alcoólicas. O espaço público, 

em um dado momento, virava espaço privado do embriagado. Em geral, as pessoas que 

estavam próximas a um “bêbedo/chumbado/arrumado” em estado agressivo, fechavam suas 

casas, recolhiam as crianças, etc. na esperança que ele, ou ela “apagasse” (dormisse ou 

desmaiasse) no local onde se encontrava. Caso viesse uma chuva, cuidavam “do coitado”:  

acordando-o  e mandando que seguisse o caminho até a sua casa. O curioso para nós é que, em 
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cada final de semana, havia um protagonista diferente
81

. Como se os “momentos de explosão” 

(catarse?) seguissem um ciclo lógico pré-estabelecido –  exposição e recolhimento, tendo cada 

um a sua vez.  

Presenciamos, em um domicílio, uma agressão física sofrida por uma senhora de 76 

anos (uma  etilista crônica) feita por seu marido de 82 anos  (um etilista “esporádico”). O 

ocorrido deu-se em um ensaio preparativo para a Folia de Reis onde todos bebiam cachaça. 

Além dos foliões e seus familiares, havia outras pessoas no local. Tudo começou quando a 

referida senhora com ciúmes de uma jovem (que não pertencia à comunidade), insultou o 

marido gritando palavras que feriam a sua virilidade. O mesmo, imediatamente, deu-lhe um 

soco na boca e alguns pontapés, gritando: “Não sou homem de aguentar desaforo de ninguém, 

cê sabe que já matei um”. A mulher agredida voltou-se para a moça, que por pouco não foi 

atingida pelo cabo de um estandarte. O marido, por sua vez, voltou a agredí-la com novos 

pontapés e, novamente, gritou para seus companheiros do reizado: “Eu num presto...Eu num 

valho nada...Já matei um...Eu num preciso aguentar desaforo de mulher...Quem é ela pra dizer 

essas coisas”! Todos ali presentes, inclusive nós,  tentavam parar a briga, quando 

conseguimos, almoçaram e deu-se por encerrado o ensaio. Perguntamos à senhora (que tinha 

sangue na boca) se queria ir ao Centro de Saúde de São João da Chapada e ela, de maneira 

enérgica, respondeu que não, dizendo: “Eu num caí, num levei pontapé, num levei soco...Cê 

sabe, né? Homi que bate na muié, dá cadeia...Maria da Penha...Num aconteceu nada, eu tô 

bem. Merda pra ele”! 

 Uma das filhas desta mulher, ao chegar na casa onde estávamos, foi logo dizendo para 

a sua mãe: “cê também num é fácil...Fica com uma ciumeira besta...se fosse lá em casa eu 

num deixava papai te bater”. Depois  nos contou que essas brigas sempre aconteciam quando 

os dois bebiam muito, mas que estavam juntos há  60 anos e que ela já tinha feito “de tudo” 

para os pais pararem de beber. O problema maior era que o pai dela “tinha a cabeça quente” e 

a mãe “era doente de ciúmes”
82

. 

                                                   
81 Nossa afirmativa dá-se pelo fato da casa em que morávamos estar localizada no final da rua onde também 

estavam localizados os dois bares da comunidade. Logo que mudamos para a comunidade, aconteceu um fato 

desagradável – um dos protagonistas tentou invadir nossa residência nos atormentando toda à noite. Foi o 

ocorrido que despertou nossa atenção para o uso de bebidas alcoólicas e sua repercussão/representação na 

comunidade. 

82 Neste dia a senhora foi dormir na casa de outra filha que mora em São João da Chapada. Dois dias após, 
voltou para sua casa não apresentando nenhuma sequela da briga. Ao encontrarmos com os dois em outra 

ocasião, havia troca de afetividade entre os mesmos, estando ambos embriagados. 
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 Outro problema existente na comunidade, como dissemos anteriormente, era a alta 

prevalência de enteroparasitoses. Em levantamento realizado por Cirqueira Júnior (2011)
83

, 

nos prontuários médicos das famílias residentes em Quartel do Indaiá, foi observada a 

presença  de “vermes” (Áscaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Ancilostomideos sp., 

Giardia lamblia, Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar, além de duas espécies comensais 

(Entamoeba coli e Endolimax nana). Para o autor o relato de eliminação de Áscaris 

lumbricoides pela cavidade oral e junto às fezes, até mesmo entre indivíduos adultos, pode ser 

o indicativo de altas cargas  parasitárias entre os moradores da comunidade. 

 No que se refere à saúde bucal,  Santos et al. (2011) realizam um estudo  com o 

objetivo de se conhecer as principais alterações bucais prevalentes na comunidade. Para tal, 

foi realizado um levantamento em 57 pessoas (crianças, jovens, adultos e idosos), sendo 

evidenciado que todos os 05 idosos avaliados utilizavam prótese, ou seja não dispunham de 

nenhum dente natural. Entre as demais 52 pessoas, foi observado que em 38 (73,1%) havia a 

presença de pelo menos uma cárie e que 24 (46,1%) pessoas apresentam algum tipo de 

alteração no tecido mole (gengivas). Também foi verificado que entre os 38 adultos avaliados, 

13 (34,2%) apresentavam menos de 20 dentes na boca. Para os autores, as condições de 

saneamento básico e de saúde (referindo especialmente ao tabagismo e ao etilismo) eram as 

principais causas das más condições de saúde bucal encontradas.  

 Nos prontuários das famílias, entre as crianças menores de 06 anos, encontramos 

relatos de bronquites, enteropasitoses, diarréias e anemia ferropriva (cinco relatos ao longo 

dos dez anos pesquisados), sendo as mesmas tratadas com medicamentos fornecidos pela 

Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina. Entre os adultos e idosos (68 pessoas), além 

dos casos de diabetes, enteroparasitoses, etilismo e hipertensão (já discutidos), foram relatados 

três casos de doenças sexualmente transmissíveis (trichomoníase), um caso de enxaqueca, dois 

casos de doença cardíaca (insuficiência mitral), dois casos de esquizofrenia, dois casos de 

veias varicosas, e três de dores lombares. Do total de adultos e idosos, 29 (42,6%) eram 

tabagistas (o cigarro de palha e o cachimbo de barro eram os mais usuais). Das onze mulheres 

casadas em idade fértil, com mais de três filhos, 05 (45,5%) haviam feito ligadura de trompas 

(salpinjectomia). Entre os adolescentes houve um caso de queimadura, uma extração de berne 

(Dermatobia hominis), um aborto espontâmeo (caso suspeito de toxoplasmose por contato 

com gato), uma extração de anzol (olho esquerdo, sem sequelas) e dois casos de doença 

                                                   
83 O trabalho realizado pelo autor, teve início por nossa sugestão, uma vez que havíamos colhido relatos de 
eliminação de A. lumbricoides por crianças da comunidade. Acompanhamos parte de seu trabalho de campo em 

2011.  
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sexualmente transmissível (trichomoníase). Não encontramos nenhum relato de anemia 

falciforme – uma doença prevalente entre a população negra. Foi comum verificarmos entre a 

população em geral, a infestação por “bicho de pé” (Tunga penetrans), sendo estes retirados 

pelas próprias pessoas da comunidade. 

 Havia na comunidade duas pessoas com esquizofrenia (uma mulher de 57 anos e um 

homem de 45 anos, ambos em uso de medicação controlada) eram tratadas de maneira 

cuidadosa por suas famílias, bem como pela comunidade. A mulher tinha como rotina diária, 

entrar em todas as casas (inclusive na nossa) do núcleo central, tomar água e pedir algo doce 

(era uma das diabéticas) e como todos sabiam ofereciam outros tipos de alimentos. Era seu 

hábito também ir às matas do entorno para buscar lenha e, quando da sua demora alguém da 

comunidade ia procurá-la, pois residia com uma idosa. O homem era mais retraído, mas 

gostava de brincar com as crianças e às vezes ficava horas contando histórias para elas.  

Os seus familiares e algumas pessoas da comunidade, diziam que nas mudanças de lua 

cheia e lua nova eles ficavam mais agitados ou depressivos: “Papai hoje está debaixo das 

cobertas, toda lua nova fica assim”, “[...] foi encontrada perto de São João –  é a lua cheia”. 

Coincidência ou não, acompanhamos “um sumiço” de dois dias da mulher, que se entranhou 

em uma mata fechada, em passagem de lua nova.  

  Muitas mulheres, até o ano de 2008, tiveram seus filhos com parteiras da comunidade. 

Com o falecimento de Dona Idalina
84

 (aos 71 anos, em dezembro de 2008) a outra parteira –  

Dona Lúcia (76 anos, moradora de Maquemba) deixou “de aparar os meninos”. As duas 

trabalhavam juntas, “uma aparava e a outra cortava” (ambas faziam as duas coisas, porém 

alternavam). O último parto que fizeram foi de Aparecida, filha de Dona Idalina (haviam 

participado dos três partos anteriores). Quando mudamos para lá sua menina ainda 

amamentava. Em 2010  Aparecida teve outro filho em um hospital de Diamantina, tendo feito 

a “ligadura”, um ano após. Dona Lúcia nos contou que, às vezes, quando a mulher tinha muito 

filho lhes pedia para darem um jeito, “elas viravam o útero”. Porém, a técnica
85

 “só fazia 

valia” (tinha efeito contraceptivo) em  algumas.  

 Em conversas com algumas das mulheres ficamos sabendo da existência de outras 03 

parteiras na comunidade: 02 falecidas na década de 90 do século passado, 01 em 2007 – Dona 

Maria José, que faleceu aos 79 anos. Os motivos apontados pela opção do parto em suas casas 

                                                   
84 Dona Idalina era casada com o Seu Amelino, citado anteriormente. Tínhamos entrado em contato com ela em 

julho 2008 e havíamos falado que iríamos morar perto de sua casa. Esta por sua vez, havia comentado com sua 

filha Aparecida a nossa intenção.   

85 Não entramos em detalhes sobre a forma de como era feito o procedimento. 
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foram: confiança nas parteiras, distância até Diamantina, não terem que ficar em casa de 

parentes e concentração de parturientes em um mesmo quarto no Hospital. A distância (49km) 

foi apontada por muitas delas, pois para terem seus filhos no Hospital era preciso que se 

deslocassem pelo menos uma semana antes da data provável do parto (muitas tinham feito 

acompanhamento pré-natal) para São João da Chapada (ficando no distrito até sentirem os 

primeiros sinais do parto) e de lá para a sede do município, ou direto para Diamantina 

deixando suas casas e seus filhos. Nos dois casos, tinham que ficar em casas de parentes ou 

conhecidos. Para algumas, a presença de uma ou mais parturientes em um mesmo quarto do 

hospital “dava nervoso”, pelo fato de ficarem ouvindo as outras gemerem, ficarem suadas,  

sofrendo, etc. Para nós todas as justificativas são mais que plausíveis, ainda mais, se 

somarmos o fato da inexistência de um transporte público diário até a comunidade.   

 

 

 

 2.6. Perfil da situação alimentar e nutricional da população 

 

 

 

 No que se refere à situação de segurança alimentar e nutricional, como dissemos na 

introdução do capítulo, há diferentes métodos utilizados para a sua avaliação. Há aqueles que 

avaliam a disponibilidade, o acesso e o consumo de alimentos, e aqueles que avaliam a 

situação da nutrição de uma comunidade ou de um indivíduo. A escolha de um método e/ou de 

um indicador depende do que, do porque, do como e para quem avaliamos. Podemos afirmar 

que o estado nutricional
86

 de um indivíduo é a corporificação de sua vivência, em relação ao 

contexto no qual está inserido e à sua alimentação. O estado nutricional é influenciado pela 

prática alimentar do indivíduo, estando este associado à cadeia produtiva do alimento 

(disponibilidade e acesso), ao modo de preparo e conservação, ao valor cultural atribuído, ao 

consumo, ao ciclo de vida e ao estado fisiológico e/ou patológico. Além destes citados, outros 

fatores são tidos como determinantes indiretos: renda, escolaridade, local de residência, 

                                                   
86 Estado nutricional – resultado do equilíbrio entre o consumo de nutrientes (componentes químicos 

necessários ao metabolismo humano que proporciona energia ou que manutenção da saúde. Os nutrientes são 

divididos em dois grupos – os macronutrientes: carboidratos, gorduras e proteínas; e os micronutrientes: as 

vitaminas e os minerais. Os primeiros são necessários ao organismo em maior quantidade, quando comparados 
aos segundos) e o gasto energético do organismo para suprir as necessidades nutricionais (BRASIL, 2007c, 

p.28; p.38; p.39).  
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raça/cor, gênero, presença no domicílio de energia e saneamento básico e políticas públicas 

(programas de atenção básica à saúde, de alimentação escolar, de alimentação do trabalhador, 

de abastecimento, de redução da pobreza, etc.). 

 Com relação ao estado nutricional dos habitantes de Quartel do Indaiá encontramos,  

em geral, para a população como um todo, baixa prevalência de distúrbios nutricionais
87

.       

As duas crianças nascidas na comunidade durante o nosso estudo, não eram de risco, ou seja, 

nasceram com peso dentro da faixa da normalidade
88

 (uma com 3450g e outra com 3030g), 

diferindo do encontrado para o nordeste e sudeste do Brasil, onde a prevalência do baixo peso 

ao nascer foram 4,62% e 4,43%, respectivamente (BRASIL, 2008c). Suas mães praticaram o 

aleitamento materno (uma até os seis meses e a outra até os nove meses). Entretanto, antes das 

crianças completarem seis meses houve a introdução de alimentação completar
89

 o que, 

segundo as orientações do Ministério da Saúde, não é recomendado. 

Entre as sete crianças menores de 05 anos não houve nenhum caso de baixo peso, e 

todas elas apresentavam o desenvolvimento esperado para as suas idades. O resultado 

encontrado, coloca as crianças de Quartel do Indaiá em situação privilegiada, quando 

considerada a prevalência de déficit de peso para altura por idade, encontrada para  as crianças 

residentes na zona rural do semi-árido mineiro – 2,2% e para as oriundas de famílias 

quilombolas brasileiras – 2,0% (BRASIL, 2006; BRASIL, 2007a). Há de se destacar a 

habilidade que tinham para subir e descer em pedras, morros, etc. bem como fazerem 

atividades tidas como perigosas. Por exemplo: uma menina de três anos que residia em frente 

a nossa casa, descascava laranja com destreza e rapidez, sem se ferir.  

Das 12 crianças da faixa etária de 05 a 09 anos, 01 (8,3%) – menino de 08 anos –, 

estava com baixo peso para a idade, sendo o valor percentual maior do que o encontrado para 

as crianças rurais desta faixa etária: Brasil (3,5%), nordeste (3,7%) e sudeste (4,1%) (IBGE, 

2010b). No nosso entender seu baixo peso estava relacionado às constantes reinfestações de A. 

                                                   
87 Problemas de saúde relacionados ao consumo inadequado de alimentos (tanto por escassez quanto por 

excesso) e à carência de nutrientes (BRASIL, 2007c, p.27). O método mais utilizado para a determinação do 

estado nutricional é a avaliação antropométrica, que consiste na “avaliação do crescimento físico, e por 

extensão, do estado nutricional por meio de medidas de peso e de altura e, de forma complementar, de outras 

medidas como perímetros, circunferências e dobras cutâneas” (Brasil, 2007c, p.19).  Para a avaliação da 

prevalência do estado nutricional da população em geral, foram utilizados dados secundários oriundos do PACS 
de São João da Chapada, de fichas clínicas e de nossas observações das manifestações clínicas, sendo 2011 o ano 

de referência para os dados como um todo. 

88 Um recém nascido é considerado de baixo peso quando nasce com menos de 2500g . 

89 O caldo de feijão por “ser forte”, foi o primeiro alimento a ser introduzido na alimentação das crianças. Outra 
prática observada  foi a de oferecerem  talos de couve, quando do aparecimento do primeiro dente,  pois “ajuda a 

coçar e tem vitamina”. 
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lumbricóides, pois segundo os relatos de sua mãe, por três vezes ele havia eliminado “as 

bichas”pelas fezes (períodos diferentes) e uma vez pela cavidade oral. Ainda segundo a mãe, 

“nada resolvia, nem o chá de pitanga, nem os remédios do posto”. Fato confirmado pela 

enfermeira, que andava intrigada com o caso, pois seus irmãos, que eram quatro, e que 

estavam “sujeitos às mesmas condições higiênicas” não tinham quadros tão repetitivos. Todas 

as crianças dessa faixa etária apresentavam desenvolvimento normal – subiam com 

desenvoltura em árvores, tinham boa mira para acertarem com pedra outros objetos ou 

animais, corriam, nadavam, etc. 

 Entre os 37 adolescentes residentes na comunidade, houve uma (2,7%) ocorrência de 

sobrepeso (menina de 12 anos) – tal resultado foi, segundo o IBGE (2010b), inferior à 

prevalência  encontrada para os adolescentes residentes na zona rural do nordeste (12,5%), do 

sudeste (20,3%) e do Brasil (16,3%). Das 68 pessoas com idade igual ou superior a 20 anos,  

06 (8,8%) apresentavam déficit de peso, sendo esta prevalência maior que o encontrado para o 

Brasil rural (4,8%). Este achado pode ser explicado – os 06 casos encontrados estavam 

relacionados ao etilismo. Quanto ao sobrepeso, a prevalência foi de 4,4% (03 casos) – menor 

do que a encontrada para o Brasil rural: 8,9% (BRASIL, 2008a). 

A Escala Brasileira de Medida de Insegurança Alimentar (EBIA
90

) tem sido um dos 

principais instrumentos para a mensuração da percepção dos profissionais em relação ao 

acesso aos alimentos. É concenso entre os estudiosos que a identificação e a mensuração da 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) tem múltiplas dimensões, estando estas 

relacionadas à produção, à disponibilidade, ao acesso, à utilização biológica e ao grau de 

perenidade que acontece nos níveis  domiciliar/individual (micro), comunitário/regional 

(meso) e nacional/internacional (macro), sendo os mesmos interdependentes (IBGE, 2010c).  

 Considera-se que há segurança alimentar (SA) quando os moradores dos domicílios 

têm acesso regular e permamente aos alimentos em termos qualitativos e quantitativos. A 

Insegurança Alimentar Leve (IAL) ocorre quando há preocupação ou incerteza quanto ao 

acesso aos alimentos no futuro; qualidade inadequada dos alimentos resultante de  estratégias 

                                                   
90 A  EBIA é uma escala psicométrica, versão adaptada e validada da elaborada pelo Departamento de 

Agricultura dos Estados Unidos (United States Department of Agriculture – USDA) . É composta, na atualidade, 

por um questionário que contém 14 perguntas fechadas, com respostas afirmativas (sim) e negativas (não) – 

relacionadas às experiências vividas pelos sujeitos, quanto ao consumo alimentar, nos últimos 90 dias. Na 

totalidade das perguntas sete são questionadas apenas às famílias onde há moradores menores de 18 anos. Cada 
resposta afirmativa do questionário representa 1 ponto, sendo a pontuação da escala sua soma, cuja amplitude 

varia de 0 a 14 pontos. Os resultados obtidos são assim categorizados: Segurança Alimentar (SA) nenhuma 

resposta positiva; Insegurança Alimentar Leve (IAL): 1-5 pontos em famílias com menores de 18 anos ou 1-3 

pontos nas sem menores; Insegurança Alimentar Moderada (IAM): 6-9 ou 4-5 pontos; e Insegurança Alimentar 

Grave: 10-14 ou 6-8 pontos (SEGALL-CORRÊA et al., 2004; SAMPAIO et al., 2006; BRASIL, 2010c). 
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que visam não comprometer a quantidade de alimentos. A Insegurança Alimentar Moderada 

(IAM) ocorre quando há redução quantitativa de alimentos entre os adultos e/ou ruptura nos 

padrões da alimentação. Por fim, a Insegurança Alimentar Grave (IAG) ocorre quando há 

redução quantitativa de alimentos entre as crianças e/ou situações de fome entre as crianças e 

os adultos da família (SEGALL-CORRÊA et al., 2004; SAMPAIO et al., 2006; IBGE, 2010c). 

 Em 2012 fizemos um levantamento no qual a EBIA foi utilizada – os resultados 

encontrados estão apresentados na Tabela 6 e, para  facilitar a nossa discussão, resolvemos 

confeccionar uma nova tabela contendo dados que comparam o resultado encontrado com  os 

resultados de alguns estudos realizados no país (Tabela 7).  

  

Tabela 6. Situação de Segurança Alimentar das famílias residentes em Quartel do Indaiá/MG, 2012. 
Valores absolutos e relativos. 
Situação de Segurança Alimentar  Famílias com todos 

maiores de 18 anos 

Famílias com presença 

de menores de 18 anos 

Total 

 n % n % n % 

Segurança alimentar 06 75,0 07 41,2 13 52,0 

Insegurança alimentar leve 02 25,0 08 47,1 10 40,0 

Insegurança alimentar moderada -- ---- 02 11,7 02 8,0 

Insegurança alimentar grave   -- ---- -- ---- -- ---- 

Total 08 100,0 17 100,0 25 100,0 
Fonte: Dados levantados pela pesquisadora. 

 

 

Podemos observar pela Tabela 6 que nenhuma família da comunidade referia viver em 

situação de Insegurança Alimentar Grave (IAG). Quando segregadas segundo a presença ou 

não de menores de 18 anos na família, entre as 08 compostas apenas por maiores de 18 anos, 

06 (75%) referiam viver em situação de Segurança Aimentar (SA) e 02 (25%) passaram por 

alguma preocupação em relação ao acesso aos alimentos em um futuro próximo, tendo 

substituído, em alguns casos, um alimento considerado de alto valor nutricional (carnes, por 

exemplo) por outro, ou seja, conviveram com a Insegurança Alimentar Leve (IAL). Já entre as 

17 famílias onde havia menores de 18 anos, 07 (41,2%) referiam viver em situação de SA, 08 

(47,1%) conviveram  com a situação de IAL e 02 (11,7%) com a  Insegurança Alimentar 

Moderada (IAM). Entre as 02 famílias que conviveram com a situação de IAM, houve  

restrição da livre demanda de alguns alimentos e ausência de outros. Uma das entrevistadas 

relatou o seguinte:   
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Depois que [fulano] parou de trabalhar nas terras de [...] a coisa num ficou 

muito boa. Cê sabe, né? Eu tive que esconder as comida dos meninos, prá  

durar até o dia de pegá o dinheiro da bolsa [do Programa Bolsa Família]. A 

gente quase num viu o cheiro da carne. Até que [fulano] tentou pegar algum 

bicho...às vezes ele conseguia. Mas ele num tava indo muito no mato não, 

por causa do IBAMA [...]. 

 

 

Tabela 7. Dados comparativos entre os valores percentuais encontrados para a situação de segurança 
alimentar e tipo de insegurança alimentar encontrada em Quartel do Indaiá e as encontradas em quatro 

estudos realizados no país. 

Pesquisa realizada/variáveis selecionadas/local SA IAL IAM IAG IAM + IAG 

 (%) (%) (%) (%) (%) 

Quartel do Indaiá, 2012.      

Situação encontrada............................................... 52,0 40,0 8,0 -- 8,0 

Santos; Mandacaru, 2009 – distritos e bairros 

(populações pobres) de Diamantina. 

     

Situação encontrada............................................... 6,8 57,9 29,6 5,6 35,2 

Silva et al., 2010 – três comunidades 

quilombolas de Teófilo Otoni-MG. 

     

Situação encontrada............................................... 8,6 60,0 20,7 10,7 31,4 

Monego et al., 2010 – 14 comunidades 

quilombolas do estado do Tocantins. 

     

Situação encontrada............................................... 14,9 37,3 32,9 14,9 47,8 

IBGE, 2010c – Brasil e Grandes Regiões 

(valores de 2009) 

     

Situação encontrada para o Brasil rural................. 64,9 19,6 8,6 7,0 15,6 

Situação encontrada para o Nordeste rural*.......... 51,0 -- -- -- 24,0 

Situação encontrada para o Sudeste rural*............ 75,7 -- -- -- 7,7 
* Dados agregados na publicação original. Fonte: Dados compilados pela pesquisadora. 
  

 

Ao observarmos a Tabela 7, podemos constatar que o valor percentual encontrado para 

a situação de segurança alimentar na comunidade (52%), foi  inferior ao encontrado para o 

Brasil e sudeste rural (64,9% e 75,7%, respectivamente) e próximo ao do nordeste rural 

(51%)
91

. Entretanto, este valor, é 7,6 vezes maior ao encontrado para as das famílias pobres 

residentes nos bairros periféricos e em alguns distritos de Diamantina (6,8%); quando 

comparado à situação de SA das famílias de três comunidades quilombolas de Teófilo 

Otoni/MG (8,6%) é 6,0 vezes maior; e quando comparado ao encontrado para as 14 

comunidades quilombolas do Tocantins (14,9%) é 3,5 maior. 

                                                   
91 Foram utilizados apenas os dados do Brasil e grandes regiões do Brasil rural por não constar, no estudo 

referido, dados relativos a Minas Gerais rural e ao município de Diamantina. 
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Ao considerarmos as situações de insegurança alimentar moderada e grave  em 

conjunto (IAM + IAG), podemos notar que o valor encontrado para  as famílias de Quartel do 

Indaiá (8,0%), é inferior ao encontrado para as famílias pobres de Diamantina (35,2%), bem 

como para as famílias quilombolas do município de Teófilo Otoni (31,4%) e as do estado de 

Tocantins (47,8%); como também inferior ao encontrado para as famílias rurais do Nordeste 

(24,0%) e  do Brasil (15,6%); sendo o valor próximo ao encontrado para as famílias rurais do 

Sudeste (7,7%). Quando considerada apenas a situação de IAM o mesmo resultado é 

encontrado, ou seja, o valor encontrado para Quartel (8,0%) é inferior aos demais – 29,6%; 

20,7%; 32,9% e 8,6%, respectivamente (Tabela 7). 

 Vimos anteriormente que vários fatores são tidos como determinantes da situação de 

segurança alimentar e nutricional (SAN) de uma comunidade. Ao tomarmos como referência 

alguns dados apresentados no estudo, relacionados direta ou indiretamente com a 

determinação da  SAN, podemos perceber que no caso de Quartel os indicadores de produção 

e acesso, tais como: presença em todos os quintais de árvores frutíferas, hortas em 40% dos 

domicílios, criação de animais para o consumo (85% para criação de galinhas), roças fora do 

domicílio (em 32% das famílias) e programas governamentais (PNAE, BPC, PBF e Leite pela 

vida) foram determinantes para o encontrado tanto em relação à segurança alimentar, quanto 

ao estado nutricional
92

. Por outro lado, os fatores considerados associados à insegurança 

alimentar: baixa renda
93

 (64% das famílias viviam com menos de um salário mínimo mensal), 

baixa escolaridade entre os maiores de 15 anos (taxa de analfabetismo – 26,8% e percentual 

de pessoas com até 4 anos de estudo – 23,2%), saneamento básico precário (100% dos 

domicílios sem água tratada; 44% com água canalizada até dentro do domicílio; 52% dos 

domicílios com dejetos à ceu aberto), baixa prevalência de bens de consumo (conservação de 

alimentos/geladeira – 52%), etc., de uma maneira geral, tiveram pouca influência na 

determinação da situação de SAN  da comunidade. 

Outro fator que provavelmente contribuiu para o resultado encontrado, foi o constante 

consumo de alimentos não convencionais
94

 – de origem vegetal e animais silvestres. Em 

                                                   
92 Aqui considerado apenas o resultado referente à avaliação antropométrica. 

93 Segundo o IBGE (2010c), o rendimento familiar foi o maior determinante do grau de acesso aos alimentos – 

cerca de 55% dos domicílios na classe de rendimento mensal domiciliar per capita de até meio salário mínimo  

foram classificados como em situação de IAG, proporção que é reduzida a 1,9% na classe de mais de dois 

salários. 

94 Alimentos não consumidos pela maioria da população. Algumas hortaliças categorizadas como tal, no passado 

foram largamente consumidas pela população e, com o passar do tempo passaram a ter expressões econômicas 

reduzidas, perdendo espaço e mercado para outras hortaliças (EPAMIG, 2011). A título de curiosidade – a 

serralha era uma hortaliça muito apreciada no século XIX, tanto pela população brasileira, quanto pelos 
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levantamento realizado por Dias et al. (2008) foram identificados os seguintes alimentos de 

origem vegetal: bainica (Chenopoduim hircinum), beldroega (Portulaca oleraceae), coroa de 

frade (Melocactos zehneri), caruru (Amaranthus spp), gondó (Erechtites valerianifolus), ora-

pro-nóbis (Pereskia aculeata), palma (Opuntia ficus), quiabo da lapa (Cipocereus sp.), 

samambaia do mato (Pteridium sp.) e serralha (Sinchus oleraceus). Esses vegetais são 

consumidos em diferentes preparações. Alguns destes compõem pratos considerados 

“demarcadores identitários” (MACIEL; MENASCHE, 2003; MINTZ, 2001) da culinária 

regional, como por exemplo é o caso da “Samambaia com costelinha de porco”
95

   – prato 

servido nos restaurantes de Diamantina e cidades circunvizinhas. 

Além dos alimentos citados pelos pesquisadores observamos o consumo sazonal da 

castanha do Indaiá – in natura ou torrada ou na forma de cocada com rapadura, do jatobá – in 

natura ou em forma de mingau – com água ou leite, cereja do mato (Eugenia involucrata) –  

in natura), panãn (Annona crassiflora – também conhecida como araticum do cerrado) – in 

natura, amora do mato(Rubus urticaefolius)  – in natura;  dentre outras.  

Quanto aos animais silvestres, os mais consumidos foram: o coelho do mato 

(Sylvilagus brasiliensis) – cozido ou ensopado, o mocó (Kerodon rupestris) – em  forma de 

caldo com mandioca ou no feijão, o tatu (Priodontes maximuse) – cozido ou em farofa e o teiú 

(Tupinambis merianae) – cozido ou em forma de farofa. Citamos aqui apenas aqueles animais 

consumidos dos quais ainda encontramos vestígios. Ouvimos relatos de consumo atual: “no 

sábado, fui na casa de [...] e lá tomamos um caldo de mocó”; “[...] pegou um tatu – por causa 

disso, teve uma cantoria na casa dele”. 

 Destacamos que o consumo destes alimentos, são citados por vários memoralistas, 

viajantes e naturalistas que passaram pela região ou no país. No próximo capítulo trataremos 

da visão eurocêntrica relativa ao valor nutricional dos mesmos e da consequente atribuição de  

má alimentação da população brasileira – homens livres, escravos e quilombolas. Entretanto, 

no momento, queremos chamar a atenção para a contribuição que estes alimentos têm em 

relação à Segurança Alimentar e Nutricional da comunidade, e que se persistirem as restrições 

                                                                                                                                                               
europeus. Saint-Hilaire (2000, p. 96), ao comentar a adição desta no feijão fez o seguinte comentário: “[...] a 

planta geralmente preferida é a nossa serralha (sinchus oleraceus, L.), que se naturalizou no Brasil, e que, por 

uma singularidade inexplicável se encontra frequentemente, em abundancia nos terrenos em que recentemente se 

fizeram queimadas de mata virgem [...]”. 

95 Só os brotos da planta são utilizados. Em geral, os talos são picados e deixados em água fria por cerca de 

quinze minutos. Após, são fervidos separadamente, sendo a água da fervura desprezada (faz-se esse processo por 
duas vezes consecutivas -  “para acabar com o veneno”). Os brotos são adicionados à costelinha na fase final da 

preparação.  
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quanto ao seu consumo (proibição da coleta e/ou caça) o quadro encontrado pode sofrer 

modificação. Neste sentido, faz-se necessário um diálogo com os representantes do ICMBio. 

Caso seja considerado que a preservação das espécies citadas é prioritária para a manutenção 

do ecossistema, não sendo considerada a cultura alimentar da comunidade, uma possível 

solução seria o plantio e manejo de algumas espécies. A Palmeira do Indaiá, por exempo, além 

de servir para o consumo, há séculos tem sido utilizada para outros fins e, o cultivo da mesma, 

nos aredores da comunidade, seria uma solução sustentável. 

 Outra alternativa seria incentivar o retorno de algumas práticas alimentares
96

 que eram 

tidas como comuns e que têm se tornado raras.  Por exemplo, o uso do “fubá de moinho 

d’água” era comum na localidade. Entretanto com a desativação do moinho local (a edificação 

fica no núcleo central da comunidade) as famílias passaram a não mais produzí-lo, perdendo 

assim um salutar hábito (consumo de alimento integral) e uma fonte de renda (o fubá 

produzido por algumas famílias era vendido em São João da Chapada). O mesmo acontece 

com o plantio de batata (doce ou inglesa) – no passado a comunidade abastecia as 

comunidades e os distritos locais.  

A produção da farinha de mandioca e do beiju ainda é  feita de maneira tradicional 

(Figura 12), em fornos de barro presentes em alguns peridomicílios. A produção envolve toda 

a família e/ou vizinhos. Em geral, após a confecção da farinha é que são feitos os beijus, que 

segundo a tradição local, são pequenos (quando comparados aos das demais regiões). 

 

 

 
Figura 12 – Produção de beiju. Foto: acervo da pesquisadora. 

  

 
                                                   
96 Usos, hábitos e costumes que definem padrões de consumo alimentar. 
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Em relação a outras práticas alimentares presentes na comunidade, notamos que 

algumas interdições –  atribuídas, na atualidade, como crendice ou conhecimento popular, e 

que foram difundidas pelos médicos do século XIX –, estão presentes no dia-a-dia das 

famílias. Foi comum encontrarmos relatos de interdições em relação às frutas: abacaxi, laranja 

e limão,  no caso de gripes; laranja, limão e manga, com leite, por ser indigesto. Sobre o 

debate médico em relação a mistura de leite com frutas,  apontava  Dr. Franco, em 1814:  

 

 

Outra questão se move entre os mesmos Médicos; convêm a saber, se 

devemos misturar leite com frutas. Há opiniões pró e contra. Os que seguem 

a parte afirmativa, fundam-se em que o leite sempre  coalha no estômago, 

antes de ser digerido; e por conseguinte vem a ser indiferente misturá-lo, ou 

não com substâncias ácidas. Estamos é verdade, por esta acerção: mas 

sabemos nós ao certo, como faz  a natureza  esta coagulação, a que não 

chamaremos de natural? Não será diferente da que é movida pela mistura de 

substâncias ácidas, que não passaram pela elaboração animal? Ou finalmente 

não pode ela ser pertubada, e por isso danosa por causa dessa mesma 

mistura? É ao que ingenuamente não sabemos responder. [...] e o nosso 

parecer é que nunca se deve usar leite puro, misturando-o ao mesmo tempo 

com substâncias ácidas [...]. (FRANCO, 1814, p.96-97). 

 

 

 Interessante foi notar que, para alguns membros da comunidade a interdição referente a 

mistura de leite com manga, teve origem durante a escravidão dos negros (versão disseminada 

pelo país, inclusive por alguns profissionais da saúde que desconhecem a origem científica da 

mesma):  

 

[..] foram os donos das fazendas que colocaram isso na cabeça do nosso 

povo. Eles punham veneno no leite: para os escravos num beber e depois 

falavam que era a mistura com manga – que dava muito aqui – , era que 

matava. 

 

 

 Outro fato observado e que não nos causou estranhamento, foi a presença de 

‘classificações paralelas’
97

 dos alimentos. Categorias binárias como forte e fraco, quente e 

                                                   
97 Optamos pela expressão ‘classificação paralela’, ao invés da usual expressão “classificação popular”. A 
utilização da mesma foi tomada por empréstimo do conceito/expressão “medicina paralela” – discutido no livro 

de Laplantine & Rabeyron (1989).   
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frio, leve e pesado, bem como a reimosa, foram encontradas nas falas das pessoas da 

comunidade. Sabemos que tais qualificações são corriqueiras e que independem da classe 

social dos indivíduos envolvidos (são comuns mesmo entre os profissionais que trabalham 

com a alimentação e nutrição). Entretanto, vários estudos etnográficos realizados no país, têm 

em comum a característica de trabalharem estas categorias associando-as a classificações 

sociais: com a  relação: populações rurais, trabalhadores, comunidades tradicionais, etc. 

Nesses estudos, em geral, as classificações paralelas aparecem relacionadas às “crenças”, aos 

“tabus”, à “ignorância”, à “herança da medicina hipocrática”, etc., ou quando muito como 

pertencentes a uma cosmologia interna. Como por exemplo podemos citar as publicações de: 

Araújo (1979), Boltansky (1989), Brandão (1981), Campos (1982), Maués; Maués (1980) e a 

de Woortmann (1978).  

 Segundo Woortmann (1978)
98

, nos grupos estudados, as justificativas para a existência 

das classificações paralelas dos alimentos, eram pautadas na racionalidade, lógica e 

consistência interna. O autor faz críticas à utilização da expressão “tabu alimentar” (referindo-

se às interdições alimentares), pois para ele as proibições existentes nas comunidades 

estudadas eram da “mesma ordem que aquela que, no contexto da medicina ocidental, 

proíbem ao diabético comer açúcar. Em ambos os casos, a proibição repousa sobre a 

experimentação” (op.cit., p.109-110). Corroborando o autor, Canesqui (2007, p. 214), aponta 

que “a dietética tradicional impregna-se de representações, de conhecimentos, de explicações 

distintas da ciência nutricional, que não a torna irracional e sem lógica, como afirmam as 

posições etnocêntricas e intolerantes com as diferenças culturais”.  

Concordamos com os autores. Mas, queremos chamar a atenção para o fato, de que, no 

caso da classificação “quente e frio”, ambos autores ao recorrerem a algumas possíveis 

explicações, buscam-nas em um passado distante – teoria hipocrática grega e à presença dos 

primeiros jesuítas como difusores
 99

, desconsiderando que esta classificação foi tida como 

                                                   
98 O trabalho é um relatório de uma pesquisa de abrangência nacional, por ele coordenado, contendo a síntese de 

cinco estudos, realizados por diferentes pesquisadores, em distintas regiões do Brasil. 

99 Segundo Canesqui (2007, p.207), a publicação “Hippocrates Latin american legacy: hot and cold in 

contemporary folk medicine” de Foster (1976),  foi o primeiro trabalho a relacionar a ideia de que a teoria 

hipocrática grega foi disseminada pelos romanos, tendo influenciado o mundo árabe, o hispânico e o ibérico, e 
pelas mãos dos colonizadores foi difundida nas Américas. Segundo a autora, as teses difusionistas de Foster são 

endossadas por “inúmeros estudos etnográficos latino-americanos  e alguns nacionais”. 
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científica em um passado recente (até o início do século XIX) e que só caiu em descrédito a 

partir da adoção de outras categorizações advindas do modelo hegemônico da biomedicina
100

. 

Sabemos que, no que se refere à história da ciência da nutrição, são poucos os 

pesquisadores que se dedicam à mesma, sendo raros os trabalhos que tratam do assunto e 

comuns os que não distinguem a alimentação da nutrição, considerando-os quase sinônimos – 

abordaremos esta questão no próximo capítulo. 

 Para concluir este capítulo, queremos apontar que mesmo não sendo utilizados todos 

os indicadores como dizia a nossa proposta original, o contexto encontrado e aqui relatado, 

nos levar a afirmar que o primeiro passo a ser dado, rumo à efetiva garantia da Segurança 

Alimentar e Nutricional na comunidade, é o de assegurar aos seus habitantes o direito ao uso 

do território. A utilização do espaço no qual a comunidade está inserida, é diretamente 

relacionado à sua sobrevivência: seja no plano biológico ou cultural. Nesse sentido a 

perspectiva de um ecossistema saudável proposto por Lebel (2003) deve ser considerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
100 Entre os autores pesquisados, merece destaque o trabalho de Mello (1956) – o autor que era médico, à época 

(1943) tentava compreender os motivos pelos quais a categoria quente e frio era tomada como referência  para a 

escolha dos alimentos. Seu livro tece críticas quanto ao modelo experimental utilizado no campo da 

alimentação/nutrição, que destituía de valor as observações clínicas (reações alérgicas encontradas em alguns 

pacientes, quando da ingestão de um alimento quente): “Se a pesquisa científica é necessária e indispensável [...] 

no campo da alimentação, não devemos esperar que só por ela possamos resolver todos os problemas […]. Tem 

predominado [...] a experimentação pura […]. É tempo da clínica começar a fornecer problemas para a 

investigação, tempo de nos defendermos contra essa especialização sem limites […]. Desde quando começamos 

a dar especial atenção a tais problemas [relação alimento quente com alergias], temos conseguido com 
frequência aproximações diagnósticas e terapêuticas […]. Em vez de ser desprezado ou abandonado à ignorância 

do leigo, precisa ser [...] pesquisado em toda sua extensão [...]”. (op.cit., p. 164-351). 
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CAPÍTULO III – ALIMENTAÇÃO-NUTRIÇÃO DOS ESCRAVOS: UM CASO 

AINDA INCONCLUSO 

 

Nosso interesse pelo tema em questão deu-se a partir das discussões realizadas em sala 

de aula
101

 durante a fase inicial do nosso doutoramento.  A alimentação dos escravos africanos 

é sempre referida como monótona e deficiente. Os estudos que tratam do assunto, em sua 

maioria, não se apóiam em fontes documentais e, quando assim fazem, é comum prevalecer a 

perspectiva do conhecimento científico do colonizador. Por outras palavras, não há, pelo 

menos entre nós, uma abordagem nutricional sobre esta questão. Há, de uma maneira geral, 

uma prática de citações em cadeia, sem um olhar crítico. 

A ida a Lisboa, teve como intenção inicial buscar fontes documentais que nos 

ajudassem a fortalecer a hipótese ora apresentada. Entretanto, como dissemos anteriormente, 

“o acaso” fez com que alargássemos o foco da nossa Tese – motivo pelo qual chegamos a 

pensar em desistir deste estudo de caso. Por fim, resolvemos apresentá-lo baseado em leituras 

secundárias, sendo as principais referências utilizadas: os relatos dos viajantes naturalistas 

europeus e  os compêndios e manuscritos dos médicos do século XIX , dentre outros. 

 

3.1. A visão do colonizador sobre os alimentos autóctones  

 

O da alimentação é uma das condições essenciais para a manutenção da vida e a 

atenção dada ao ato de comer (como, o que, quem, individual ou coletivamente) é uma 

preocupação constante da humanidade. Assim, o contexto histórico-cultural no qual o homem 

está inserido define o que será considerado um alimento, bem como o valor a ele atribuído. 

Earle (2010), a partir da revisão de vários trabalhos que tratam da colonização espanhola, 

entre os séculos XVI e XVII e dos preceitos da medicina humoral do período, conclui que o 

alimento era tido no meio científico como o principal fator explicativo para as diferenças 

corpóreas (cor da pele, biotipo, quantidade de pelos, etc.) existentes entre os povos indígenas 

e os espanhóis. 

                                                   
101 Disciplina: Revisitando os Congressos Afro-Brasileiros do Recife e da Bahia, ministrada pela Profa. Dra. 

Josildeth Gomes Consorte durante o segundo semestre de 2008. 
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A ciência da época acreditava que os alimentos consumidos pelos ameríndios, como a 

batata, a mandioca e o milho, eram dotados de temperamentos (qualidade dos humores) 

deletérios. E este era o motivo pelo qual os povos indígenas tinham por exemplo menos pelos 

na face (barba). Segundo o seu modelo explicativo a ingestão de tais alimentos causava um 

desequilíbrio no corpo humano levando à diminuição dos pelos faciais. Como a presença da 

barba era um atributo de virilidade e, também de superioridade em relação aos colonizados, a 

ingestão destes alimentos era desaconselhada para os europeus, pois correriam no risco de 

perderem os seus pelos
102

. 

  A visão de que os alimentos autóctones eram prejudiciais à saúde ou que eram de 

“qualidade inferior” teve longa duração e, esta, associada às preferências e aos hábitos 

alimentares dos europeus, certamente influenciou os relatos em que constam observações  

referentes ao alimento ou à comida dos povos colonizados. Para exemplificar, tomaremos 

como referência inicial descrições feitas por Hans Staden, um alemão que trabalhava como 

controlador da artilharia de guerra da marinha francesa e, que esteve no Brasil no século XV 

por duas vezes (anos 1547 e 1549), sendo que da última fora aprisionado pelos índios 

tupinambás em São Vicente [São Paulo], vivendo com eles durante nove meses. O seu livro 

(STADEN, 1975) publicado em 1557, quando da volta ao seu país, teve grande repercussão 

na Europa, sendo publicadas várias edições nos séculos XVI e XVII. Para os especialistas da 

área a sua obra é uma das responsáveis pelo imaginário que todos os habitantes do Novo 

Mundo eram canibais, pois em seu livro várias páginas são dedicadas ao ritual 

antropofágico
103

. O trecho encontrado no prefácio do mesmo nos dá uma ideia do seu 

conteúdo: “História verdadeira e Descrição de Selvagens, Nus, Cruéis, Comedores de Seres 

Humanos, Situada no Novo Mundo da América, Desconhecida Antes e Depois de Jesus Cristo 

nas Terras de Hassen até os Dois Últimos Anos, Visto que Hans Staden, de Homberg, em 

Hassen, a conheceu por Experiência Própria e Agora Traz a Público com essa Impressão”.  

                                                   
102 É fato conhecido que muitos dos alimentos autóctones passaram a ser consumidos pelos povos europeus. 
Mas, a introdução dos mesmos deu-se de forma lenta e gradual estando associada à capacidade adaptativa ao 

clima europeu e aos interesses comerciais do ultramar. Muitos teóricos da história da alimentação afirmam que a 

primeira globalização dos alimentos deu-se a partir da chegada do europeu nas terras do Novo Mundo (MINTZ, 

2008). 

103 Gostaríamos de chamar a atenção para um fato curioso: no seu livro Staden relata que por várias vezes temeu 

ser o protagonista do ritual. Segundo o autor os  tupinambás não o comeram de início por causa da cor de sua 

barba, que era ruiva, o que demonstrara aos tupinambás que ele não era do mesmo país/lugar que os inimigos 

portugueses, que tinham barba preta. Por esta observação, podemos notar que a presença de pelo na face dos 
europeus era também um marcador de diferença para os povos indígenas – neste caso associado à diferenciação 

dos povos que estavam a invadir o seu território. 
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 Para justificar a veracidade do relatado, o prefácio foi escrito por um renomado 

matemático dedicado ao estudo da astronomia – Dr. Dryander – do qual transcrevemos: 

 

[...] afirmam-se coisa estranha e descomunal para o vulgo que nesta história 

se verá, na qual toda gente da ilha [Brasil] anda nua e não tem por alimento 

animais domésticos, nem possui coisas para sua sobrevivência das quais nós 

usamos, como vestimentas, camas, cavalos, porcos ou vacas; nem vinho, 

cerveja, etc. e tem que arranjar e viver a seu modo. 

 

 Stander (1975, p.159-162), faz relatos do uso da mandioca, o seu modo de preparo 

forma de conservação, bem como menciona o uso de outros alimentos e comidas: 

 

[...] raízes a que chamam de mandioca. [...] primeiro ralam as raízes, até que 

fiquem em grãos miúdos; tiram-lhe o suco com um aparelho feito da folha 

da palmeira, a qual chamam de tipipiti [...] passam depois tudo numa 

peneira e fazem da farinha uns bolinhos  achatados [...]. Também torram as 

raízes frescas e as deixam na água, até apodrecerem, que é quando então as 

retiram, e põem-nas ao fumeiro, onde secam. A essas raízes secas chama de 

carimã e conservam-se por muito tempo, e quando precisam delas, socam-

nas em um pilão de madeira, onde ficam alvas como a farinha de trigo. 

Disto fazem uns bolinhos a que chamam beiju. 

[...] E quando querem guardar alguma comida por mais tempo, carne ou 

peixe, penduram-na uns quatro palmos acima do fogo, em varas, e fazem 

bastante fogo por baixo. Deixam-na então secar e enfumaçar, até ficar bem 

seca. Quando querem comê-la, aferventam-na, outra vez e se servem. À 

carne assim preparada chamam-na moquém. 

[...] Quando cozinham alguma coisa, seja peixe ou carne, põem-lhe em geral 

pimenta verde. [...] O uso de salgar peixe e carne, nem o conhecem. [...] 

 

 Transcorrido dois séculos, a alimentação autóctone ainda era motivo de observações e 

estranhamento. Como o encontrado no relato do Padre Vicente Ferreira Pires, quando da sua 

viagem, entre os anos de 1796 a 1798, ao reino de Daomé
104

. Padre Pires, não consegue 

comer por muito tempo a comida que lhe era ofertada pelo Rei do Adarunzá VIII,  e a ela 

                                                   
104 Relato transcrito e publicado por Lessa (1957).  Sua missão era a de catequizar e converter ao cristianismo o 

Rei Adarunzá VIII.  
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também atribui o fato de ter contraído o “impaludismo” (malária). Mesmo sendo um 

brasileiro (filho de português), tratava com desprezo o modo como vivia aquele povo, e desde 

o primeiro “banquete”, com Rei Adarunzá VIII, a comida lhe causou má impressão: 

 

Deram-nos caruru de galinha, que a ser como as nossas ervas, porém muito 

ralas, e com azeite de dendê, de que eles usam para tudo. Deram-nos mais, 

para comer com o caruru, bolões de milho, similares às nossas papas, porém 

um pouco mais grossas [...]. (LESSA, 1957, p.37). 

Nada mais nos mandou senão uma, uma espécie de angu feito de diversas 

ervas, com uns bolões de milho cozido em água e sal, e duas pequenas 

galinhas, [...]; com cujo mantimento nos quis munir diariamente, o que nos 

fazia apresentar duas vezes ao dia. Nestas aflitas circunstâncias, enjoados 

com o uso continuado do angu, e dos péssimos mistos com que eles 

costumam adubar [temperar] tais guisados, tudo desigual ao gênio e paladar 

da Europa;  – resolvemos portanto suplicar-lhe quisesse antes mandar-nos os 

franguinhos (que assim se lhe podem chamar), suposto serem crus, nós os 

mandaríamos fazer ao nosso costume, em água e sal, pois que só assim os 

poderíamos tragar. [..] Com efeito assim aconteceu [...]. (op.cit., 63-64). 

 

Nas observações realizadas por Luis Antonio de Oliveira Mendes, em seu livro 

Memória a respeito da escravatura dos escravos entre a Costa D’África e o Brazil., 

apresentado à Real Academia das Ciências de Lisboa em 1793, o jurista comenta que os 

povos da Costa da África viviam “pela maior parte na inércia” e que se ocupavam “em dois 

únicos trabalhos” – a agricultura (milho, feijão, aimpim, mandioca, malagueta, gergelim e 

amendoim) e a caça: “Se no ato de caçar matou ele um elefante [...] tira dele quanto pode 

trazer; e dá parte aos vizinhos [...]. Ao cuidado das mulheres [...] fica o cozinhar a caça ao seu  

modo e gosto” (MENDES, 1977, p.29-32). Nele encontramos descrição da comida dos povos 

da Costa da África, bem como as variações da nomenclatura das preparações, quando 

comparada ao Brasil: 

 

Os Pretos na África algum uso fazem das frutas; [...] todas elas são frutas 

bravas, e as de que mais se alimentam  são os araussás  [?] de todas a 

espécie (que correspondem às nossas pêras); e mais do araçá chamado 

goiaba; [...]. Eles se sustentam do feijão cozido, o qual é temperado com sal 

de pedra [...]. Temperam esse mesmo feijão [...] com azeite, chamado 

Dendê, e demais lhe juntam a pimenta malagueta. [...] Reduzem esse mesmo 
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milho a uma espécie de farinha, e cozinhando-a simplesmente na 

consistência de pão mal cozido, a isto chamam na língua da terra de 

Anfunge, e na do Brasil, cuscuz. Com esta farinha bem apurada, a que 

chamam de Puba, se fazem umas adelgaçadas papas, também simplesmente 

cozidas, e mais que se bebem, do que se comem; as quais são dadas aos 

doentes: na língua da terra lhe chamam de Matete. Tanto o anfunge, como o 

matete, também se costuma fazer da farinha chamada de pau, e da de 

mandioca, ao que se chama de Angu, e Mingau. Além disto também 

costumam torrar o milho, bem como nós assamos as castanhas; e depois 

dele entrar a estalar, e a abrir, o julgam assado, ao que no Brasil chamam 

Pipoca. (op.cit, p.32-36, grifo do autor). 

 

 Em terras brasileiras, os naturalistas  Johann Baptist von Spix e Carl Friedrich Philipp 

von Martius, da Real Academia de Ciências de Munique, que chegaram ao país em 1817, 

fizeram várias observações sobre as práticas alimentares dos brasileiros e seus escravos 

africanos, sendo todas elas com base na medicina humoral de sua época – ambos cursaram 

medicina
105

 –, ou seja, utilizavam a trilogia alimento-homem-clima como fator explicativo 

para a determinação do estado de saúde e nutrição. Entre as várias citações encontradas, 

destacamos uma, que remete à concepção do processo digestivo do período (alimento de 

origem vegetal teria passar por um “processo de animalização” para ser absorvido – vide 

citação p. 60), ao hábito alimentar do europeu (alimento como marcador de identidade), e 

finalmente, à probabilidade do bócio estar associado às condições climáticas e alimentares: 

 

Na classe média da burguesia do Rio, que ainda não adotou inteiramente os 

costumes de Portugal, relativamente, não é muito animal a nutrição [...]. 

Mesmo o pão de trigo come-o o brasileiro raramente e prefere-lhe a sua 

farinha. [...]. Também as espécies mais finas de legumes europeus
106

, e 

todas podem ser cultivadas com facilidade, não constituem ainda parte 

importante da nutrição do povo [...]. (SPIX; MARTIUS, 1981, p.60, grifo 

nosso). 

São belos os arredores de São Paulo [...]. Além das frutas nacionais – 

goiaba, guabiroba, grumixama, jabuticaba, caju, etc, – cultivam-se aqui 

também melancia, laranja, figos e outras frutas européias. [...]. As uvas que 

                                                   
105 Spix “estudou filosofia, teologia e medicina [...] dedicou-se à zoologia após doutorar-se em medicina. [...] 
Martius – estudou medicina, apresentando como doutorado um estudo botânico”. (LISBOA, 1995). 

106 Alcachofra, alface, agrião, brócolos, couve-flor, escarola, espinafre, mostarda, repolho e serralha – vegetais 

“europeus” mais cultivados no país, à época.  
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aqui provamos, eram ácidas. Para a videira, talvez o solo seja gordo e úmido 

demais. (op.cit., p.114, grifo nosso). 

Entre os habitantes dessa região [Vale do Paraíba] observa-se uma inchação 

endêmica da glândula tireóide [bócio] em tão alto grau, como talvez nunca 

aconteça na Europa [...] Negros, mulatos e mamelucos [...], sofrem 

particularmente desse mal; entre os brancos, as mulheres são mais sujeitas 

do que os homens. As causas dessa deformação parecem ser aqui as mesmas 

que em outros países, [...] as serras do sul para o norte não permite bastante 

saída das exalações [...]. Ao lado disso, o calor é imenso, e a água do rio 

muitas vezes turva, impura e morna, tem de substituir a água límpida da 

fonte [...]. A alimentação feita com fubá grosseiro, que aqui é mais comum 

do que a farinha de mandioca, de fato mais nutritiva, por outro lado mais 

indigesta, e o emprego de muito toucinho, talvez concorram para o 

desenvolvimento da doença. (op.cit, p.182). 

 

 Pouco antes da vinda de Spix e Martius, esteve no Brasil o  alemão Georg  Wilhelm 

Freireyss, que também veio conhecer o país “do ponto de vista da História Natural”, e que 

aqui ficou entre os anos de 1813 a 1814. Entre as recomendações dadas aos que quisessem 

andar pelo interior do país, uma era relativa à provisão dos alimentos: “não há outro meio 

senão levar consigo o trem de cozinha, e onde quiser pernoitar, mandar a sua gente preparar a  

carne-seca e o feijão preto”, pois “estes são os comestíveis cotidianos” (FREIREYSS, 1982, 

p.19). Prosseguindo o naturalista relata que o uso da farinha de milho era corrente em Minas 

Gerais e em todo planalto brasileiro. Sobre a abundância das caças e a presença da hanseníase 

nas terras mineiras, fez as seguintes observações: 

 

[...]. A caça é ali muito abundante, apesar de serem muito perseguidos os 

veados, as antas, os porcos-do-mato, etc., sem que se notasse, segundo o 

testemunho dos habitantes, uma diminuição destes animais. A carne dos 

papagaios, dos tucanos e até dos picapaus come-se, [...] mas não pode ser 

comparada com a do jacu (Penélope cumarensis e P. cristata, L) [...]. Os 

portugueses afirmam que, comendo-se a carne da preguiça sobrevém o sono, 

mas os negros a quem dei a preguiça a comer ficaram acordados. [...] por 

toda a parte no caminho há tatus [...] a carne destes animais come-se [...]. 

Em geral se assa a carne sobre o fogo e dentro da própria casca córnea, que 

assim serve de panela. (op.cit., p. 20-56). 

[...] no mesmo dia encontramos à beira do caminho uma cabana de palha, na 

qual morava um negro morfético, que pedia esmola aos viandantes. Esta 

repugnante moléstia já não é rara e parece aumentar-se provavelmente em 

consequência do modo de vida ou talvez pelo imoderado uso da carne de 
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porco, que em toda Minas Gerais, é prato quotidiano. Tenho até 

encontrado gente que declara que toda a outra carne é insalubre e se nutre 

exclusivamente com a de porco. (op.cit., p.36, grifo nosso). 

 

 Outros naturalistas que aqui estiveram como o austríaco Johann Emmanuel Pohl  (de 

1817 a 1821),  o escocês George Gadner (1836 a 1841) e o francês Auguste de Saint-Hilaire 

(de 1816 a 1822), além de outros viajantes que aqui também permaneceram como o alemão 

Wilhelm Ludwig Freiherr von Eschwege (geólogo, geógrafo e metalurgista – de 1810 a 1821) 

e o inglês John Mawe
107

 (comerciante e mineralogista – de 1807 a 1811), fizeram suas 

descrições a partir da visão eurocêntrica, ou seja, a sociedade europeia como o marco de 

referência do desenvolvimento humano. A ciência da qual eram os seus legítimos 

representantes tudo inventariava e classificava, com vistas a transformar “os entes 

pertencentes aos reinos animal, mineral e vegetal” em bens de consumo, sendo estes 

associados  à evolução, ao progresso e à civilização. Várias queixas foram encontradas em 

relação ao “estado de civilização do povo e da nação brasileira” – muitas delas, oriundas das 

demandas específicas destes europeus: mantimentos, utensílios adequados, dormitórios, local 

para refeições, estradas adequadas, transportes, pastagens para os animais à beira da estrada, 

etc. Em geral, os elogios encontrados em seus relatos, decorriam de favores a eles prestados:  

 

O consumo do feijão preto, a que estávamos limitados aqui, perturbava de 

novo a minha saúde [...] um amável morador da fazenda Pirapora, 

informado do nosso apuro [...], enviou-nos um bom pedaço de carne de uma 

vaca que abatera, e limões e batata doce, [...], e ainda mandou apanhar peixe 

no rio para remediar por algum tempo a nossa carência de víveres. Muito 

bem-vinda foi a carne, da qual só comemos uma pequena parte; para evitar 

cairmos em breve em novos apertos, secamos o resto ao vento para levá-la 

como carne seca. (PHOL, 1951, p.273). 

Nas comarcas de Sabará e Serro Frio varre-se a casa logo ao amanhecer do 

dia, mas na de São João [del-Rei], o povo geralmente mais sujo é também 

muito menos civilizado. Nesta última, os habitantes dos campos aplicam-se 

mais à agricultura. Trabalham com seus negros e passam a vida nas 

plantações, no meio dos animais, e seus costumes tomam, necessariamente, 

algo da rusticidade das ocupações. (SAINT-HILAIRE, 1974, p.37). 

                                                   
107  Eschwege e Mawe conheceram e atuaram como profissionais no Distrito Diamantino. 
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São pouco civilizados, [...] são absolutamente desocupados, porque não há 

agricultura nem manufaturas para lhes dar trabalho. (MAWE, 1978, p. 105-

106). 

Sem esgravatar o solo, sem lavrá-lo, mandava abrir furos nele; os negros 

depositavam em cada um desses buracos um pouco de estrume recolhido 

nos currais em que as dormiam, e em seguida, plantavam-se aí grãos de 

milho. Vi esses campos p.93. na época da floração do milho; os pés eram 

pelo menos, tão belos como os que nascem no meio das cinzas das matas 

virgens [...] Se processos primitivos puderam produzir tão bons resultados, o 

que não se pode esperar de uma cultura regular? (SAINT-HILAIRE, 2000, 

p.92-93).  

 

As infestações parasitárias, que até então não recebiam esta denominação, eram 

também explicadas pela origem e classe social na qual os sujeitos estavam enquadrados, como 

podemos notar nas observações do Dr. Carolino Francisco de Lima Santos – Considerações 

sobre o Brasil, seu clima, suas enfermidades especiais – publicadas no Diário de 

Pernambuco, 9 de agosto de 1855: 

 

Sendo a opilação [ancilostomíase] uma enfermidade que em resultado 

consiste na alteração do sangue, e pobreza dos princípios que o constituem, 

claro é que deve ser combatida [...] Pode-se atribuir as causas do 

desenvolvimento da opilação à natureza do clima, e a higiene seguida pelos 

habitantes dos lugares úmidos, pelos meninos pobres e pretos escravos de 

ruins senhores. É de observação que nos lugares onde o calor é forte, em que 

existe bastante umidade como a partir do Rio de Janeiro até o Amazonas, 

esta moléstia é muito frequente; mas independentemente das condições 

climáticas, cremos que a principal que a principal causa seja no solo que se 

habita, e na espécie de alimentação; por isto que também é de observação 

que da população, a parte que mais sofre é a que está mais sujeita a uma má 

nutrição, como os pobres e os escravos, e que mora nos lugares úmidos, 

entregues as intempéries como é o frio e a umidade. O frio, a nudez, a 

umidade, as fadigas, uma alimentação pouco raparadora dão em resultado 

um sangue pouco aquoso, pobre em fibrina de albumina, e da viscosidade 

necessária para que a circulação se faça; quando falta esta viscosidade o 

primeiro fenômeno que aparece é a infiltração dos tecidos, o edema, e 

mesmo as hidropisias
108

. (apud FREYRE, 1937, p. 250). 

 

                                                   
108 Acumulação anormal de líquido seroso em tecidos ou cavidade do corpo  –  um dos sinais clínicos da 

ancilostomíase (também conhecida por amarelão). 
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Gostaríamos de comentar um fato que observamos ao nos embrenhas nas narrativas 

dos viajantes  –  ao permanecerem em “nosso tórrido país”, alguns dos nobres naturalistas que 

por aqui estiveram, beberam água pura (sem a adição de outro líquido para quebrar a “sua 

dureza”) o que segundo os preceitos médicos do período abordado (como vimos no capítulo 

1), era uma prática atribuída “aos ignorantes”. É provável que a experiência vivida tenha 

propiciado alguma reflexão sobre este “ditame”, como podemos observar nos recortes abaixo: 

 

Aconselharam-nos a tomar água com vinho e cachaça; somente servem com 

vantagens esses meios, quando se faz pouco exercício à sombra, pois o 

violento afluxo do sangue à cabeça, durante as viagens, quando nos 

expúnhamos muito ao sol, nos proibiu, sobretudo no primeiro ano, o uso de 

qualquer bebida espirituosa [alcoólica]; refrescávamos-nos, portanto, de 

preferência, com água fresca dos regatos, sem lhe acrescentar coisa alguma; 

quando nos expúnhamos de novo ao calor, nunca sofremos consequência 

alguma desagradável.(SPIX; MARTIUS, 1981, p.60). 

[...] É muito raro encontrar vinho em casa de fazendeiros; a água é sua 

bebida ordinária, e, tanto durante as refeições como no resto do dia, é ela 

servida em um copo imenso levado em uma salva de prata, que é sempre o 

mesmo para todos. Em casa de gente pouco abastarda, encontra-se, a um 

canto da peça denominada sala, uma enorme talha com um copo preso um 

cabo, e cada qual bebe por sua vez. Não existe, talvez em parte alguma do 

mundo, água tão deliciosa como a das partes montanhosas da Província de 

Minas; o calor excita a bebê-la em grande quantidade, e nunca ouvi dizer 

que alguém sofresse por isso. (SAINT-HILAIRE, 2000, p.96-97). 

 

 A má avaliação da alimentação colonial baseada em desconhecimento de algumas 

práticas alimentares e numa visão eurocêntrica, também é reproduzida quando da avaliação da 

alimentação-nutrição dos escravos brasileiros. 

 Para concluir este item, destacamos que as leituras dos  trabalhos: Arte de Cozinha – 

alimentação e dietética em Portugal e no Brasil (séculos VII-XIX) – Couto (2007);  Farinha, 

feijão e carne-seca: um tripé culinário no Brasil colonial – Silva (2005); Feijão, angu e 

couve. Ensaio sobre a comida dos mineiros – Frieiro (1966); Tropas e Tropeiros na 

Formação do Brasil – Goulart (1961) em muito contribuíram para as reflexões aqui 

apresentadas.  

  



 

 

145 

 

4.2. A alimentação dos escravos – breves apontamentos 

 

 Antes de iniciarmos este item, gostaríamos de voltar às nossas afirmativas constantes 

na introdução deste capítulo para prestar  esclarecimentos. Ao dizermos que nos trabalhos que 

tratam do tema há ausência de um “olhar crítico” não quisemos evidentemente dizer que todos 

os pesquisadores consultados ignoram esta questão – muitos deles têm amplo domínio sobre a 

sua área de conhecimento, e são críticos renomados do período colonial, porém, nossas 

observações que podem parecer demasiadamente categóricas são pautadas no olhar de  um 

aprendiz do exercício interdisciplinar.  

Para introduzir este item voltaremos aos relatos constantes no livro de Mendes (1977) 

a respeito dos “escravos e do tráfico da escravatura”. Entre o capítulo terceiro ao sexto do seu 

livro, são apresentados  diferentes ciclos temáticos nos quais o autor trata da saga do homem 

escravizado. Daremos atenção apenas àqueles voltados às práticas alimentares e de saúde. O 

primeiro ciclo apresentado trata da maneira como os homens livres se tornavam escravos, 

bem como do seu deslocamento até os portos onde eram vendidos e posteriormente 

transportados, tendo como título: “Primeira idade
109

 da escravidão dos Pretos da África; que 

principia, quando são julgados escravos; e finaliza, quando nos Portos Marítimos da mesma 

África são vendidos para serem transportados para fora”. Para o autor a jornada é uma das 

responsáveis pela má alimentação dos escravos, pois muitas vezes a pressa fazia com que os 

alimentos não fossem devidamente cozidos, também aponta que em alguns casos o escravo 

levava em seu farnel alguns temperos:    

 

Por essa mesma causa [economia] a comida, que para eles se faz, é 

desagradável e insípida; pois que lhes faltam os temperos necessários, e 

entre estes o mais precioso, e o mais principal, o do sal, que por ser pesado, 

os carrega muito. A razão por que a sua comida é mal cozida, e mal assada, 

é porque nas jornadas tudo é feito à pressa; e ela não passa do milho, do 

feijão, e da farinha de pau. Falta-lhes pimenta, falta-lhes o azeite [...]. Entre 

os mesmos escravos se observa oficiosidade, e caridade, que não se observa 

nos outros; porque se o escravo em o seu farnel trás a pimenta, a giribita, e o 

azeite, ele faz muito para repartir com os outros da sua condição. 

(MENDES, 1977, p.46). 

                                                   
109 A palavra “idade” parece denotar identidade  ou mudança de status – de livre para cativo.  
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O segundo ciclo apresentado trata da “Segunda idade da escravidão dos Pretos; que 

principia, quando eles na África são entregues em os Portos Marítimos aos Negociantes, e 

Comissários, que os fazem seus; e finaliza, quando são desembarcados no Ultramar”. 

Segundo o autor, nos portos, os componentes da ração continuavam sendo os mesmos 

ofertados, com exceção ao sal e a uma “pequena quantidade de peixe salgado, abundo no 

Reino de Angola” (op.cit., p.47).  

O terceiro ciclo relatado, é o maior e, é centrado em observações sobre o modo como 

os homens escravizados eram tratados nos entrepostos (estações) navais, nas embarcações, 

nos locais de venda  e no início da nova vida em terras brasileiras; bem como nas 

recomendações sobre os modos de “se acautelarem , e de se curarem tanto as enfermidades 

agudas, como as crônicas, que acometem, e matam os Pretos escravos, tanto em as suas 

jornadas, e estadas nos Portos Marítimos da África, como no embarque deles; e em todo o 

Brasil” (op.cit. p.67). Há relatos de experiências bem sucedidas realizadas por negociantes 

que aumentavam os seus proventos em 10 a 20%, só pelo fato de seguirem algumas 

recomendações, das quais citamos: a) em terra:  ter um curandeiro ou curandeira no rancho ou 

“lote”; mantimentos “ao gosto e ao modo” do país de origem do escravizado; permitir que 

parte dos escravos caçassem, pois “vinha ter frequentemente carne fresca”; oferecer refresco e 

“fruta houvesse no país”; dar uma “ração farta, e bem cozida”, etc; b) em mar: embarcar bons 

mantimentos, em boa quantidade; aumentar o número de tonéis de água; ofertar menos peixe 

salgado; tolda e convés das embarcações contendo grades largas para facilitar a aeração e a 

entrada de luz solar, etc. (op.cit., p.67-74). 

A seguir apresentaremos um recorte que trata especificamente da estratégia utilizada  

(atenção aos hábitos alimentares)  por Raimundo Jalama, um comerciante da Companhia de 

Pernambuco, que viveu em Luanda entre os anos  de 1760 a 1770, segundo o relato autor: 

 

[...] escolheu entre as escravas, as que eram mais capazes de fazer, e de 

temperar a comida mais própria, e mais acomodada ao paladar dos escravos, 

e temperada ao uso do país. [...]. Quando pela primeira vez a escravatura 

provou deste gênero de comida assim temperada , e amolda ao seu paladar, 

ele refere fidedignamente, que lhe bateram palmas.[...] Com boa economia 

mandou vir por conta própria da mesma Companhia de Pernambuco a carne 

salgada e seca, a que chamam do sertão, [...] que ali custa seis a oitocentos 
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réis a arroba [...]. Em aquele país de Luanda todos se admiravam da 

melhoria da escravatura negociada por Jalama. Sendo perguntado por vezes, 

explicou o sistema aos outros Comissários; e estes não o aprovando, 

respondiam, que isto só o podiam fazer as Companhias de Pará, e 

Pernambuco, por serem umas corporações ricas [...]. (op.cit., p.72). 

 

 Ao final do (“da idade”) já terras brasileiras, para bem viverem, os escravizados  

deveriam ser “adietados e curados” logo na entrada do país. O jurista também comenta com 

um certo ar de indignação, o fato dos especialistas da área médica, não atentarem para os 

efeitos benéficos do uso de alguns alimentos, já há muito tempo utilizado pelos povos 

africanos para a cura do escorbuto: 

 

Observei, que comprando qualquer sujeito um escravo [...]  tratando-o como 

coisa sua, com as frutas sazonadas, e comidas sadias, e finalmente 

dispendendo dele o bom penso: dentro de poucos meses aparece um escravo 

robusto, e trabalhador [...] se lhe fosse dada além da necessária, e sadia 

comida, carne, de que tanto se abunda aquele país; e se finalmente se 

tratasse do refresco, pelo meio da sazonalidade, pouco, ou nenhuma 

escravatura viria a falecer das suas ordinárias doenças. [...]. O Escorbuto não 

é uma doença nova, e desconhecida; e por isso mesmo é curável antes da 

sua confirmação: e os Povos Africanos, posto que incultos, a curam em 

tempo com as suas mezinhas; tomando bochechos continuados da erva 

chamada Pempia; socorrendo-se com diversos purgantes da mesma erva, e 

da casca da Acácia; fazendo um continuado uso da laranja, e do limão; e de 

diversas limonadas, e do ponche de vinagre da palmeira, ou do coco. 

(op.cit., p.78-85). 

  

 A presença da carne seca entre os gêneros alimentícios constantes da alimentação dos 

escravos brasileiros, parece ter sido uma constante a partir do século XIX. Esta carne não 

tinha alto valor no mercado interno, fato já mencionado por Jalama e também descrito no 

Tratado de  Fossagrives (1862, p. 441): 

A carne seca , preparada na América do Sul, onde a carne de boi tem pouco 

valor, serve para alimentar os negros; vendem-se em tiras delgadas ou em 

pedaços secos ao sol e cobertos com farinha de milho, que lhe absorve a 

umidade, e reduzida pela dessecação à quarta parte do seu volume primitivo. 
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 O processo de dessecação, como um método de conservação, foi detalhado por 

Fossagrives (op.cit., p. 441): 

 

Dessecação: a água é um dos elementos indispensáveis à fermentação 

orgânica; é portanto evidente que as substâncias privadas de água ficam em 

estado de inalterabilidade temporária; e este fato deu origem a dessecação 

da carne ou de alguns de seus princípios. A dessecação atua sobre toda a 

fibra muscular ou somente sobre alguns de seus elementos, e daí resultam 

produtos alimentares diferentes; à primeira categoria pertencem a carne 

seca ou tasajo, o permmican e os pós alimentícios; e à segunda, a gelatina 

e as pastilhas de carne. 

  

Temos aqui pistas para o pouco valor atribuído à carne seca, tanto do ponto de vista 

monetário, quanto do nutritivo. No capítulo 1, vimos que à época acreditava-se que a 

substância gelatinosa
110

 era primordial para a  formação dos tecidos animais, ou seja, quanto 

maior o teor de gelatina mais valorizado era o alimento.  

Uma outra prática observada entre os povos europeus e brasileiros deles descendentes 

era o baixo consumo de frutas. Os brancos não tinham o costume de comer frutas in natura, e 

só comiam frutas se cozidas com açúcar, pois tinham receio de seus efeitos, sendo destinadas, 

em grande parte, à alimentação dos escravos (SILVA, 2005). A existência desta prática pode 

ser explicada: acreditava-se que o cozimento era tornava os alimentos mais digeríveis, como 

já falamos em outra ocasião.  

Scarano (2002) ao pesquisar sobre a vida “do homem de cor” no território mineiro 

durante o séc. XVIII, relata ter tido dificuldade para encontrar material historiográfico relativo 

à alimentação dos homens de cor. Fato também relatado por Karasch (2000, p.185, 199) no 

seu livro que trata da vida do escravo no Rio de janeiro: 

 

[...] é essencial examinar a dieta dos escravos a fim de compreender o 

impacto da subnutrição na saúde deles, mas devido à limitação de dados, só 

podemos descrever um nível geral de nutrição. Uma reconstrução exata é 

                                                   
110 Os princípios essenciais da nutrição humana eram a mucilagem e a gelatina. A mucilagem (ou substância 
mucilaginosa) estava presente nos vegetais, e a gelatina (substância gelatinosa ou geléia), nos produtos animais 

(FRANCO, 1814). 
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quase impossível, porque uma boa parte da dieta dos escravos em um 

ambiente urbano estava fora do controle do dono, uma vez que havia muitas 

alternativas de abastecimento.  

Se deixados por sua conta e risco, os escravos  que tinham alguns recursos e 

iniciativa de plantar, catar, comprar ou roubar comida melhoraram suas 

dietas consideravelmente. 

 

Sobre a alimentação dos escravos mineiros,  Scarano (2002, p.40-59) assim dissertou: 

 

Escreve-se muito pouco a respeito da alimentação de escravos, e essa 

desvalia dificulta uma real aferição desse aspecto indispensável e 

significativo para compreender um local e uma civilização. Quanto ao 

alimento em si, em se tratando do escravo e de outras categorias subalternas, 

este sempre foi insuficiente na quantidade, qualidade, variedade e calorias, 

além da falar de vitaminas e sais minerais. Entretanto, essas deficiências, 

além de mais acentuadas entre os pobres, eram próprias do período, que 

tinha suas crenças e avaliações  a respeito das virtudes alimentícias dos 

diversos produtos, além de julgar maléficos alguns que atualmente nos 

parecem bons. [...].Quanto ao ser ou não insalubre a dieta alimentar, é difícil 

afirmar. Muitos que percorreram o local, as autoridades que apresentavam 

relatórios ao Conselho Ultramarino ou aquelas que aconselhavam seus 

sucessores, fazendo uma exposição dos males da Capitania, são 

contraditórias a tal respeito, quando o mencionam. De resto, mesmo 

viajantes não consideravam o alimento dos escravos tão mau. [...]. É 

possível notar que a gente de cor nas Minas Gerais do século XVIII 

procurava uma complementação alimentar, para suprir as deficiências 

daquilo que era fornecido pelos senhores, e que essa comida não era 

buscada apenas de maneira individual. 

 

Saint-Hilaire (2000, p.53) fez o seguinte relato, quando da sua viagem ao distrito 

diamantino:  

[...] Seguindo sempre o curso de um regato, cheguei a uma plantação de 

milho. A fumaça que se elevava ao meio do campo anunciava uma choça 

qualquer de negro; dirigi-me para esse lado, e encontrei uma dessas barracas 

que os pretos da Província de Minas têm o costume de levantar quando são 

obrigados a dormir no campo. [...]. Diante daquele que eu me aproximara 

encontrei um negro sentado ao chão, comendo pedaços de tatu assado sobre 

carvões; nesse momento mesmo pôs alguns pedaços numa meia cabaça, 
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acrescentou angu e ofereceu-me comida de maneira mais graciosa. 

[...].  

 

Ao conversar com o negro que lhe ofertara alimento Saint-Hilaire (op.cit.p, 53), ouviu 

a seguinte história: “[...] meu senhor é bom [...] e me deixa tratar da minha roça. Trabalho 

para mim aos domingos; planto milho e mandubis [amendoins], e com isso arranjo algum 

dinheiro”. Ao se despedir do escravo, deu ao mesmo “uma moeda”, e ele fez questão de lhe 

“oferecer alguns pequenos peixes e um pepino que foi buscar no seu campo de mandubis”. 

Refletindo o agradável encontro, Hilaire faz o seguinte comentário:  

 

O negro que cai nas mãos de um senhor bom e sinceramente cristão é, 

devemos confessá-lo mais feliz do que a maioria dos camponeses de certas 

províncias da França; trabalha muito menos; não tem as mesmas 

inquietações; a fome e a miséria não o ameaçam constantemente; e, vivendo 

num clima quente, tem poucas necessidades [...]. 

 

 Freiro (1966, p.141-143) apresenta em seu livro alguns recortes sobre uma série de 

artigos anônimos publicados no Correio Oficial de Minas, de outubro de 1859, com conteúdo 

semelhante às reflexões de Saint-Hilaire. Entretanto, quem escreveu falava da vida dos 

proletários ingleses e dos castigos  e do trabalho infantil: 

 

[...] manufaturas de algodão na Inglaterra onde meninos desde a idade de 

oito anos trabalhavam oito a dez horas consecutivas, tornando a trabalhar 

depois de duas a três horas, e assim continuavam durante semanas. Para tê-

los acordados, castigavam-nos com cordas, chicotes, e às vezes com 

pauladas nas costas e na cabeça [...].Não é exato, como se pretende, que o 

trabalho escravo seja excessivo, e basta comparar por esse lado a sorte dos 

escravos nesta província a todos os jornaleiros das fábricas na Europa, para 

se concluir que aqueles são mais felizes. A diferença está no nome, se uns 

são escravos por lei, outros o são pela fome. 

 

 É provável que o escrito, como sugere Freiro, seja de um fazendeiro mineiro contrário 

ao movimento abolicionista. Mas, o que queremos destacar é que foi a partir dos recortes 

acima, buscamos novas referências. Especialistas do período colonial, que tratam da produção 
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agrícola voltada ao abastecimento interno, deram novas pistas – muitos escravos tiveram a 

possibilidade de escolher quais alimentos iriam compor a sua comida. O apontado nos livros 

de Mintz (2010) – O Poder Amargo do Açúcar; Cardoso (2004) – Escravo ou camponês? O 

Protocampesinato negro das Américas; Menezes (2000)  – Continente Rústico – 

abastecimento alimentar nas Minas Gerais setecentistas, nos levou a essa afirmativa. 

Segundo os autores os escravos além de serem produtores e distribuidores de gêneros 

alimentícios, também foram consumidores. Certamente, foram também os responsáveis pela 

preservação “em terras” estrangeiras de cultivares oriundos de seu contimente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossas considerações serão breves, assim como foram os nossos capítulos.  

Como dissemos na apresentação do nosso trabalho o “acaso” fez com que trilhássemos 

por caminhos desconhecidos, e que envolvêssemos três áreas do saber que tratam do alimento. 

Durante o desenvolver do nosso estudo, observamos que cada ciência pode nos oferecer uma 

leitura/interpretação específica. No capítulo inicial por exemplo, se tomássemos como 

referência apenas os dados crus das tabelas de rações, sem um olhar interdisciplinar 

poderíamos  chegar a deduções incorretas. O mesmo pode ser aplicado para o segundo estudo 

apresentado,  caso desconsiderássemos o contexto e centrássemos nosso olhar apenas para a 

situação de segurança alimentar e nutricional encontrada. No último estudado, ainda que 

inconcluso, caso avaliássemos a alimentação referida sem nos atermos aos valores nela 

contida, não chegaríamos à dúvida. 

 Acreditamos que os estudos apresentados, possam servir para demonstrar o quão são 

frágeis e generalizantes os estudos tratam da alimentação e da nutrição  de grupos 

populacionais. 
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