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“Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova os alimentos.”

Jó 34:3

“For the ear tests words as the palate tastes food.”

Job 34:3
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Resumo

O presente estudo investiga a alimentação como elemento cultural e identitário. Desde a

formação dos Estados Unidos da América que a influência cultural de diferentes povos foi

abundante, o que largamente contribui para que ainda hoje se verifique um alto nível de

multiculturalismo no país. O povo Africano foi um dos que mais elementos culturais trouxe,

dado ao grande movimento de escravos durante o período Antebellum. No entanto, parece que

parte do povo Americano tende a esquecer e a ignorar essas influências. No presente, tem-se

tentado reavivar alguns movimentos culturais Afro-Americanos através da música, da dança e

do cinema. Porém, a gastronomia ainda é frequentemente deixada de parte. Sendo esta uma

parte relevante do que engloba uma cultura (cf. Montanari, 2006) esta deve ser estudada

aprofundadamente. O trabalho aqui presente, pretende, portanto, evidenciar os

acontecimentos passados que influenciaram a vida Americana até hoje. Como procura-se

também, consciencializar para o multiculturalismo que está na base da formação do país e

destacar o papel da alimentação na cultura. Após uma revisão cuidada da literatura sobre o

tópico em causa, é possível constatar que há falta de literatura referente à alimentação como

cultura e sobre as diferentes perspetivas acerca do período Antebellum. Os principais autores

estudados, no âmbito desta dissertação, são Massimo Montanari (2006), que se debruça sobre

a alimentação como cultura, Marcie Cohen Ferris (2014), que faz uma ilustração do período

Antebellum e os autores Dwight Eisnach e Herbert C. Covey (2009), que descrevem a

alimentação dos escravos na época. Através da análise das obras de vários autores é possível

concluir que há esforços que devem ser feitos no sentido de apagar a conotação negativa em

relação à região do Sul dos Estados Unidos e em geral para melhorar a vida em sociedade.

Palavras-Chave: Cultura gastronómica; Influências Afro-Americanas; Cultura Americana;

Período Antebellum
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Abstract

This study investigates food as a cultural and identity element. Since the beginning, United

States of America, were extremely influenced by different races, which contributed to today's

high multiculturalism level in the country. The African people were one of those who brought

more cultural elements, given the large movement of slaves during Antebellum period.

However, it seems that some of the American people tend to forget and ignore these

influences. Today, there has been an attempt to revive some African American cultural

movements through music, dance and cinema. However, gastronomy is still often left out.

Since this is a relevant part to what concerns the concept of culture (cf. Massimo Montanari,

2006) it must be studied in depth. Therefore, this work intends to highlight the past events that

have influenced American life until today. As well, making an effort to raise awareness for the

multiculturalism that is at the base of the development of the country and to highlight the role

of food as culture. After a careful review of the literature, it is possible to understand that

there is a lack of literature on food as a culture and on different perspectives about the

Antebellum period. The main authors studied, for this dissertation, are Massimo Montanari

(2006), who focuses on food as a culture, Marcie Cohen Ferris (2014), who provides an

illustration of the Antebellum period and authors Dwight Eisnach and Herbert C. Covey

(2009), who describe the diet of slaves at the time. By analyzing previous work of several

scholars, it is possible to conclude that there are still efforts that should be made aiming to

erase the negative connotation in relation to the southern region of the United States and in

general to improve life as a society.

Key Words: Gastronomic Culture; Afro-American Influences; American Culture;

Antebellum Period

10



Índice de figuras

Figura 1 - Mapa político dos Estados Unidos da América em 1850 ……………………….. 35

Figura 2 - Imagem representativa de uma das manifestações pelo movimento Black Lives

Matter no ano de 2021 nos Estados Unidos da América …………………………………… 46

Figura 3 - Queen Mother Idia - Edo Ethnic Group- British Museum ……………………… 48

Figura 4 - “Lion of the North” ……………………………………………………………... 49

Figura 5 - Exemplo de penteado Africano ………………………………………………….. 50

Figura 6 - Influências Afro ………………………………………………………………… 50

Figura 7 - Influências da moda Africana  …………………………………………………... 50

Figura  8 - Cena do filme “Pantera Negra” ………..……………………………….………. 51

Figura 9 - Cena do filme “A Princesa e o Sapo” ………………………..………………….. 51

11



Lista de abreviaturas e siglas

CRM Civil Rights Movement

WPA Works Project Administration

BLM Black Lives Matter

LGBTQIA+

KTH

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex, and Asexual

Künglinga Tekniska Högskolan  (Royal Institute of Technology)

12



Introdução

Food is also about pleasure, about community,

about family and spirituality, about our

relationship to the natural world, and about

expressing our identity. As long as humans have

been taking meals together, eating has been as

much about culture as it has been about biology.

Michael Pollan1

Apesar de a escravatura ter oficialmente acabado na América do Norte, no século XIX

(Kachur e Schwarz, 2006), ainda nos dias de hoje se observam questões raciais cujos Afro

descendentes enfrentam diariamente, por isso, é importante relembrar e salientar que povos

estiveram realmente na origem e formação da cultura dos Estados Unidos da América. Sendo

um país de extrema diversidade cultural não é correto afirmar que existe apenas um perfil de

cidadão Americano padronizado, portanto, visto que a opressão racial ainda é uma

problemática (cf. Clayton, 2018), é necessário estudar as influências e culturas do passado

para assim poder alterar o presente e influenciar o futuro, trabalhando sempre para uma

harmonia entre cidadãos Norte-Americanos com diferentes contextos culturais.

São várias as culturas oprimidas, no entanto há uma que tem sido mais visível, a

cultura Afro-Americana, a Black Culture, nos Estados Unidos da América, esta, refere-se às

contribuições trazidas por Afro-Americanos para a cultura do país e veio influenciar

fortemente a cultura do mesmo tendo origem nas experiências históricas das pessoas

Afro-Americanas incluindo as do Middle Passage2 (cf. Brown, 2013).

2 Middle Passage compreende o período, do século XVI até o século XIX, e corresponde à rota usada pelos

traficantes no Atlântico, que vendiam pessoas como escravos. O trajeto iniciava-se com os navios que saíam da

Europa para portos localizados em países da África, que comercializavam Africanos capturados. Estes eram

transportados, em condições desumanas, para os portos das Américas (tais como, Barbados, Nova Orleães e

Bahia), com a finalidade de forçadamente trabalharem, maioritariamente, nas plantações (Handler, 2009).

1 Pollan, Michael. In Defense of Food: An Eater's Manifesto. Detroit, Mi: Large Print Press/Gale Cengage
Learning, 2008, p.8.
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Desde o início da afirmação da nação (1776), em que se sonhava com o sonho

Americano3, os cidadãos de proveniência Africana foram excluídos dessa possibilidade

(Twitty, 2017), estes foram traficados para escravatura e eram levados para o Sul dos Estados

Unidos da América onde eram forçados a trabalhar na agricultura e em tarefas domésticas

(Ferris, 2013). Os Africanos e Afro-Americanos estiveram diretamente envolvidos na

formação do que hoje é a cultura Americana e trouxeram influências da África que ainda hoje

se fazem notar, mas, frequentemente estas são esquecidas e desvalorizadas, embora possamos

encontrar obras académicas que se debruçam sobre a influência cultural trazida por estes

povos.

“African-American literature explores the issues of freedom and equality long denied to Blacks

in the United States, along with further themes such as African-American culture, racism, religion,

slavery, a sense of home, segregation, migration, feminism, and more.” (Brown, 2013, p.55)

Autores como Mark Twain (The Innocents Abroad, 1869 e Huckleberry Finn, 1884),

Eudora Welty (A Curtain of Green, 1941), Ralph Ellison (Invisible Man, 1952), Toni

Morrison (Song of Solomon, 1977), abordam diferentes temas envolvidos na cultura

Afro-Americana, debruçam-se não só sobre o racismo e a escravatura mas também sobre a

questão económica e os movimentos culturais em geral, tais como a religião, a língua e os

movimentos artísticos.

Como Montanari sublinha no seu estudo, Food is Culture, a alimentação é uma área

de conhecimento que permite analisar os aspectos da cultura que define uma sociedade (cf.

Montanari, 2006). O ato de comer e as práticas alimentares sempre integraram uma parte

essencial do dia a dia do ser humano. Desde a pré-história que esta questão de ordem

biológica altera os nossos hábitos; hábitos como, movimentos migratórios, saúde e bem estar,

vivência em comunidade, estrutura das atividades económicas.

As decisões culturais relacionadas com a alimentação podem ter efeitos, não apenas a

nível do indivíduo, mas também a um nível coletivo, sendo que, por vezes, estes efeitos

podem ser verificados em zonas geograficamente distantes e culturalmente diferentes.

3 O sonho Americano, American Dream, foi referenciado pela primeira vez no livro, Epic of America, do autor

James Truslow Adams em 1931. American Dream define-se pela entrada de imigrantes, nos Estados Unidos da

América, em busca de melhores condições de vida através da dedicação e do empenho ao trabalhar para

construir uma nova vida naquele país (Murphy, 2010).
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“[...] recognised quinoa as a strategic crop, catching the interest of American and European

consumers as an ‘‘exotic and healthy’’ food”. (Chelleri et al., 2016, p.2231).

Em seguida são enunciados alguns exemplos para melhor contextualizar a problemática

apresentada. Por exemplo, o consumo de quinoa tem aumentado exponencialmente, por

consequência, a sua produção aumentou também, o Peru e a Bolívia, países com maior

produção de quinoa, foram “forçados” devido à sua questão económica fragilizada, a

aumentar a produção para exportação em grandes quantidades, no entanto este aumento deu

origem a alguns problemas económicos e ambientais. Devido à alta procura, o preço da

quinoa subiu, deixando de estar acessível aos próprios habitantes destes países, sendo a

quinoa um dos principais grãos consumidos no local, surge um problema de segurança

alimentar no país (cf. Chelleri et al., 2016).

“Currently, quinoa as an export product has mainly reached the educated, medium-upper class

consumers, who are open to trying new food products and fitting the food trends [...]. However, the

original consumers are the peasants for which quinoa has been a staple food for ages, and is embedded

within their traditions and customs [...]” (Angeli et al., 2020, p.19).

Quanto aos problemas ambientais mencionados, estes verificam-se quando são

tomadas decisões de apenas plantar quinoa, o que dá origem a um solo de monocultura, sendo

estes prejudiciais para a diversidade genética dos alimentos podendo levar ao desgaste do

solo, fazendo com que não seja possível plantar outras variedades de alimentos, limitando a

diversidade de alimentação dos locais (cf. Angeli et al., 2020).

Temos de agir e criar regras que fomentem uma produção alimentar sustentável global.

As redes sociais tornaram-se um meio usual e rápido de divulgação, visto que possuem muita

força na transmissão de informações, para além de um maior alcance de pessoas. Um exemplo

disto é, portanto, a quinoa que se popularizou como sendo um alimento saudável em locais

distantes da sua origem de produção.

Mais recentemente, outro exemplo que também prova como o indivíduo afeta o

coletivo em termos alimentares, é o cenário de pandemia mundial devido ao SARS Covid-19.

De acordo com Roe et al. (2020), o comportamento alimentar das pessoas mudou

durante a crise pandémica, muitos recearam a escassez de produtos nos supermercados e

começaram a fazer stock de bens alimentares, dando-se, também, um aumento de encomendas

online de produtos alimentares tanto já confeccionados como por confeccionar.
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O Departamento de Agricultura Americano4 observou que houve um aumento das

vendas dos produtos frescos locais e de mercearia, comparado às comidas congeladas, já que

as frutas e as verduras promovem o aumento da imunidade corporal, o modo de alimentação

começou a variar e as pessoas passaram a fazer as suas refeições em casa em vez de ir tão

frequentemente ao restaurante (cf. Roe et al., 2020).

Segundo as causas apuradas pela Chinese Center for Disease Control and Prevention

em Dezembro de 2019, os primeiros casos do SARS Covid-19 foram detectados na cidade de

Wuhan, na China. Existem fortes indícios de que o vírus estava presente em morcegos e que

de alguma forma foi passado para animais vivos que estavam a ser vendidos num wet market5

em Wuhan (Li X. et al., 2020). O facto de por vezes, nestes locais serem vendidas

(ilegalmente) espécies selvagens menos comuns e de estarem em locais com níveis de higiene

limitados, facilita a propagação de doenças também, menos comuns (World Economic Forum,

2020). Este tipo de produtos e locais de venda existentes na China nem sempre trazem

consequências apenas para o próprio país, como se verificou, uma decisão alimentar tomada

nesta cidade, teve consequências a nível mundial (cf. Alberts, 2020).

Escolhas feitas ao nível de uma cultura tiveram influência no coletivo e como no

futuro poderá haver outras alterações, é preciso repensar globalmente as relações humanas

com a natureza. Deste modo, embora tão importante, aquando do estudo duma cultura, poucas

obras têm se focado na área da gastronomia. É então que assim, estudar as limitações

alimentares do passado Africano nos Estados Unidos, possibilita um melhor entendimento da

cultura Afro-Americana presente.

Esta dissertação centra-se no período Antebellum, período de intensa escravatura no

Sul dos Estados Unidos, onde era vivida uma grande opressão alimentar entre os escravizados

(cf. Twitty, 2017). Pretende-se, portanto, estabelecer um diálogo entre a cultura e a

alimentação Afro-Americana da época, na perspetiva do cidadão não livre.

Apesar deste trabalho incidir na influência gastronómica, também são feitas

referências e considerações genéricas em relação aos efeitos da cultura Afrodescendente, isto

5 A National Geographic (2020) define wet market como, sítios que vendem “fresh vegetables, fruit, seafood,

and meat''. Although most wet markets don’t sell wildlife, the terms “wet market” and “wildlife market” are

often conflated.”

4 U.S. Departament of Agriculture (2022). Economic Research Service

https://www.ers.usda.gov/covid-19/food-and-consumers/. Consultado em 30 de maio de 2021.
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para, não só, clarificar os tipos de influências trazidas, mas também, enaltecer a cultura

Afro-Americana e os seus descendentes. Deste modo valorizando vozes negras que relatam

acontecimentos desse período.

Esta dissertação começa, então, por definir o conceito de cultura e apresentar a

evolução da alimentação no tempo. No sentido de argumentar que a premissa “Alimentação é

cultura” é verdadeira, dar-se-á o destaque para os estudos de Massimo Montanari (2006), no

que toca à caracterização da região Sul no período Antebellum, os contributos vêm da Marcie

Cohen Ferris (2014) e ainda sobre os hábitos alimentares dos escravizados da altura em causa,

e como estes alcançaram a atualidade, sublinha-se o trabalho dos autores Dwight Eisnach e

Herbert C. Covey (2009).

Para expandir a compreensão acerca da cultura fundada através de múltiplas origens, é

também levemente abordado o tema da sustentabilidade alimentar, associado à cultura

gastronómica, onde são apresentadas as implicações dos hábitos passados que foram trazidas

para o presente e como estas podem influenciar o nosso futuro.

É referida, ainda a presente, conotação negativa na gastronomia da região Sul dos

Estados Unidos da América, referindo-se o Movimento Black Lives Matter como forma de

alteração de perspectivas culturais nos dias de hoje.

O trabalho é finalizado com um destaque de sugestões fundamentadas em relação ao

que pode ser feito para melhorar o futuro dos Estados Unidos à nível cultural e das relações

humanas.

Em anexo, e em tom de sugestão para futuros trabalhos, encontra-se uma descrição

resumida do tipo de influência gastronómica, que outros povos trouxeram para os Estados

Unidos da América em diferentes períodos da formação do país.
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1. Alimentação e cultura

“The destiny of nations depends on the manner in which they feed themselves."

Brillat-Savarin, 20116

Alimentação e cultura são conceitos interligados entre si. A etimologia da palavra

cultura vem do latim colere, que significa cultivar, plantar, o que remete para a atividade

agrícola. Parte significativa da alimentação humana no passado e no presente dá-se através da

agricultura, a arte de cultivar alimentos e a cultura dos povos desempenham um importante

papel dentro do espectro da alimentação. Por outro lado, o nível de preparação, a qualidade e

a quantidade de alimento pode revelar a evolução ou atraso de uma cultura específica, já que

o início da utilização do fogo, a introdução do sal e das especiarias demonstram como o ser

humano se esforça para melhorar o alimento que ingere, no entanto, os fatores que

influenciam o alimento, como por exemplo, a qualidade do sabor, a textura e o aspeto, são

subjetivos, estes fatores vão diferenciar-se entre os povos e assim, constituir diferentes

culturas gastronómicas. Ainda assim, como qualquer outro elemento cultural, também a

gastronomia está exposta aos efeitos da junção de diferentes tradições sociais, os Estados

Unidos da América são um forte exemplo de como a junção e adaptação cultural dá origem a

movimentos culturais híbridos7 (cf. Twitty, 2017), mas, nunca sem experienciar relutância de

ambas as partes, perante essa junção. Posteriormente é apresentado o entendimento da cultura

no contexto da alimentação nas práticas alimentares dos povos e como a sua junção pode dar

origem a culturas diferentes ou adaptadas e em seguida será abordado o tema do

multiculturalismo associado à cultura gastronómica Norte-Americana.

7 Referem-se a movimentos culturais híbridos como sendo aqueles que são provenientes de duas ou mais culturas
diferentes.

6 Este é o terceiro (III) aforismo, dos vinte, escritos pelo Professor Doutor Brillat-Savarin, que serviram de
preâmbulo no seu livro. Brillat-Savarin. The Physiology of Taste: Meditations on Transcendental Gastronomy.
New York: Vintage, 2011, p.15.
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1.1. Definição de cultura

De acordo com Kittler et al. (2008) cultura é um sistema baseado num conjunto de

valores atuantes nas pessoas, nos espaços e nos períodos de tempo. Está diretamente ligada a

inúmeros fatores antropológicos, históricos e sociais. Por seu turno, Montanari (2006),

defende cultura como uma construção humana, seja ela, uma construção material, ou uma

construção de hábitos, que é governada pelo próprio indivíduo ou pelo o comportamento

humano. Williams (1974), explica que a noção de cultura é ampla e complexa de ser

entendida, está ligada à própria formação das civilizações, à passagem do modo bárbaro de

viver para o modo civilizado de vida. O autor propõe a divisão de cultura em dois aspetos

diferentes, a cultura superior e a cultura popular. A primeira, a cultura superior, ou a cultura

de tradição, compreenderia um corpo de trabalho de habilidades culturais e de grandes

realizações, nas diferentes sociedades, como por exemplo, trabalhos selecionados e

valorizados no campo da escrita, da música, das artes visuais, da arquitetura, entre outros.

Williams (1974) chama a atenção para a diferenciação entre a cultura da corte e a cultura dos

camponeses, a cultura dos aristocratas e a cultura folclórica, a cultura

metropolitana-imperialista e a cultura nativa-colonial, com o fim de salientar uma outra

abordagem de cultura, a cultura popular. Esta cultura popular seria tudo concernente à arte,

dança, música, gastronomia, entre outros aspetos, que não são apreciados pelas classes altas

ou pelas elites dominantes das sociedades, ou seja, essa é uma cultura das massas. Kittler et

al. (2008), afirmam que a cultura faz parte de um elaborado sistema social, que poderá passar

de uma geração para outra, esta é aprendida através da linguagem e da convivência dentro de

um grupo. O indivíduo inserido num contexto de coletividade possui uma identidade, padrões

comportamentais, estrutura familiar, parâmetros religiosos e hábitos alimentares que formam

os seus valores culturais. Os hábitos alimentares além de serem considerados uma

componente biológica, são também uma componente cultural muito presente na vida de cada

um de nós, pois é durante o desenvolvimento da criança, que estes vão ser assimilados, ao

assumir os hábitos que o círculo familiar já pratica e os diferentes hábitos alimentares estão

muitas vezes associados a largos grupos de indivíduos, sendo estes ao nível da região e do

país, sendo que a escolha alimentar generalizada feita pelos indivíduos vai constituir a cultura

gastronómica do local (cf. Kittler et al., 2008).

Contudo, há diferentes perspetivas no que toca ao entendimento de alimentação como

expressão cultural. O autor Montanari (2006), faz uma relação direta e intrínseca entre a
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cozinha e a cultura. Ao comer os alimentos no seu estado selvagem, como são encontrados na

natureza, sem passar por nenhum tipo de processo, caracteriza-se uma oposição à cultura, é

portanto, uma não-cultura. Segundo Montanari (2006), a prática alimentar dos ermitas8 não

constitui cultura, já que não comem nada que vá ao fogo, tal prática, assemelha-se ao

comportamento dos animais, mas, como o autor mesmo afirma, de um modo paradoxal, até a

natureza é cultura, então o facto do ermita não comer nada processado no fogo é uma escolha,

por fim, a não-cultura, acaba por ser uma cultura de qualquer maneira. Montanari, atesta

também que com o tempo, as dietas passaram a recomendar o consumo dos alimentos no seu

estado natural e estas, foram respaldadas por pesquisas científicas, apoiando assim, as pessoas

que querem levar esse hábito alimentar como estilo de vida.

“The discovery of vitamins has actually endowed the raw with a new symbolic aura as an image for

healthy behavior: the less foods are cooked, the more they retain their nutritional value. This differs

radically from the arguments implicit in the old dietetic doctrine, which was based instead on the idea

of transformation, and of a long cooking process.” (Montanari, 2006, p.46)

Essa não-cultura ermita observada no passado, viria caracterizar no futuro padrões de

dietas, especialmente a dieta crudívora9, onde as pessoas se alimentam restritivamente de

verduras, de legumes e de frutas cruas, por acreditarem que ao cozinhar os alimentos, são

retirados destes os seus nutrientes.

Para entender ambas as perspetivas é necessário perceber a evolução da alimentação,

desde os tempos em que éramos recolectores, até aos dias de hoje em que a grande parte da

população consome alimentos que passaram por altos processos de transformação.

9 Dieta crudívora, ou em inglês, Living Food Diet, foi desenvolvida em 1960 pela Americana Ann Wigmore. É

definida como uma dieta pela escolha de uma alimentação saudável. Os alimentos não devem passar por nenhum

processo de cozimento. Embora, a fermentação e a germinação sejam processos aceites. Tiina, Arppe, Mäkelä

Johanna, and Väänänen Virpi. "Living Food Diet and Veganism: Individual Vs Collective Boundaries of the

Forbidden." Social Science Information. 50.2 (2011): 275-297.

8 Pessoa que vive longe das cidades para distanciar-se do trato social. Pessoa que vive no ermo com intuitos

contemplativos ou religiosos (Carvalho, 2002, pp.83-84). Ermitas ligados à ordens eclesiásticas, como os regidos

pelo Código de Direito Canónico 603 de 1983.
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1.2. Evolução da alimentação

Uma condição inerente à espécie humana é a busca pelo alimento para a sua

sobrevivência. Cascudo (1983), escreveu um livro sobre a evolução da alimentação no Brasil

que primariamente terá sido composta pelos nativos indígenas, pelos portugueses e pelos afro

descendentes. Nesse livro o autor argumenta que, o ato de alimentar-se saiu do campo da

nutrição e transcende o próprio imediatismo fisiológico porque a vida e a morte, são levadas

ao organismo.

A alimentação deixou de ser apenas uma necessidade para satisfazer fisiologicamente

os seres humanos. Esta passou, então, a fazer parte do aspeto social da raça humana. A teoria

da evolução que estuda a espécie humana diz que o ser humano pré-histórico terá começado

por ser recolector, porém, com a descoberta e o manuseio do fogo, este, evoluiu no sentido de

ser caçador (cf. Dos Santos, 1987). Como Dos Santos (1987), sublinha que para acompanhar

o desenvolvimento e obter o produto alimentar, seja da agricultura, seja da criação de animais,

foi necessário formarem-se grupos nas pequenas aldeias ou acampamentos e a permanência

por mais tempo no mesmo lugar, causou a sedentarização. Montanari (2006), explica a

alimentação numa escala evolutiva, a descoberta do fogo, a formação de civilização, a

invenção da cozinha e por fim a culinária. Após um longo processo histórico, ter-nos-íamos

tornado agricultores, esforçando-nos por criarmos o nosso próprio alimento. De acordo com

Price e Bar-Yosef (2011), a dinâmica com a natureza entre o indivíduo recolector-caçador,

altera-se aquando do aparecimento da agricultura, onde se deixa a coleta de frutos selvagens

e passa-se para a prática do cultivo de alimentos e a domesticação de animais.

A origem da agricultura, é um tema complexo que envolve muitos debates

multidisciplinares e profundas investigações. Diferentes hipóteses são colocada: estima-se que

pelo menos dez territórios ao redor do mundo reivindicam serem o lugar do surgimento da

agricultura (cf. Price e Bar-Yosef, 2011). Note-se que as evidências mostram que o

crescimento populacional deu-se por causa da agricultura e com o aumento do número de

pessoas, foi necessário migrar para novos territórios, pois a premissa desses grupos era ter

comida suficiente. O movimento migratório dava-se porque, o sítio que ocupavam não mais

atendia às suas necessidades alimentares, mas também as mudanças climáticas, são duas das

razões apontadas para termos saído da cultura de coleta e caça para a cultura do cultivo de

plantas e criação de animais, o que também resultou numa mudança do comportamento

humano e na formação de uma nova cultura (cf. Price e Bar-Yosef, 2011).
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Montanari (2006), atesta a firme ligação entre a alimentação e o calendário, explica

que muitos alimentos só podiam ser consumidos em determinadas épocas, devido à estação do

ano e ao clima. Sendo assim, um dos objetivos do ser humano, era e ainda é, contrariar a

sazonalidade da natureza. O objetivo primário da gastronomia foi, assim, preservar alimentos

para além dessa sazonalidade. Algumas técnicas de preservação alimentar utilizadas no

passado consistiam na conservação através do sal (salga), do fogo nos fumeiros, ou deixar

secar ao sol (Vasconcelos e Melo, 2016). A conserva alimentar pela salga é uma das técnicas

mais antigas de preservação de alimentos. Existem três tipos principais de conservação com o

uso do sal (cloreto de sódio), e estes são: a salga seca, a salga húmida e a salga mista. A salga

seca é uma técnica muito usada na produção de carne bovina seca (jerked beef) e nos peixes,

como o bacalhau. A salga húmida é o que usa o alimento imerso numa salmoura, água com

sal, para, por exemplo, preservar vegetais. E por último, a salga mista, na qual o alimento

passará primeiramente pela salga seca e formará uma salmoura natural na qual permanecerá

(cf. Vasconcelos e Melo, 2016). O processo de conservação de alimentos através do fogo pelo

processo de fumagem consiste na exposição destes à acção do fumo. É necessário a queima de

madeiras aromáticas, tais como o freixo, a giesta, a bétula e a faia, sob temperaturas que

podem variar entre 25º a 80º graus Celsius. Esse método de conservação é muito usado em

carnes dos mais diferentes tipos, enchidos, salsichas e peixes. É uma desidratação artificial

que conserva os produtos por longos períodos de tempo (Vasconcelos e Melo, 2016). Por

último, a secagem natural pelo sol é um processo lento e dependente das condições

atmosféricas, não havendo controlo da temperatura, humidade e da circulação do ar

(Vasconcelos e Melo, 2016). Esta última técnica, também era utilizada para os grãos e frutos,

para os secar. As frutas poderiam ser preservadas no mel e no açúcar. Legumes e verduras

eram conservados em óleo e em vinagre (Vasconcelos e Melo, 2016).

Posteriormente, a domesticação dos animais deu-se organicamente após a invenção da

agricultura (cf. Price e Bar-Yosef, 2011). Através de pesquisas genéticas e arqueológicas,

estima-se o surgimento da domesticação animal no século IX a.C. no sudoeste da Ásia e a sua

migração para a Europa no período neolítico, por volta do século X a.C. Com a descoberta do

fogo, o ser humano apoiou-se ainda mais na domesticação de animais para fins alimentícios.

Evidências apontam que os primeiros grupos de animais a serem domesticados foram o gado,

a ovelha, o bode e o porco. Os processos de domesticação deram-se aos poucos, de forma

muito concentrada e localizada (Scheu et al., 2015). Ao longo dos tempos novos

conhecimentos foram adquiridos e os hábitos alimentares foram evoluindo. O gado passou a
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ser domesticado ainda no período Neolítico (cf. Vigne, 2011). A domesticação é definida pela

reprodução de animais em favor da humanidade no âmbito social, material ou lucrativo

(Vigne, 2011). O processo deu-se de maneira progressiva, ocorreu em variadas etapas que

demandam tempo, sendo estas, a antropofilia (simpatia pelos humanos), a comensalidade

(alimentar-se junto), o controlo sobre o selvagem, criação extensiva (nível limitado), criação

intensiva (nível mais amplo) e por último, os animais de estimação. Numa das suas obras,

Jean-Denis Vigne (2011), afirma que apenas uma pequena parcela da biodiversidade do

planeta foi domesticada. Tudo se iniciou com a pastorícia nómada, evoluiu para a criação de

animais, a qual se deu a divisão entre a carne de animal doméstico e a carne de caça. Os seres

humanos começaram a juntar-se em pequenos povoados e vilas e nesse processo iniciaram o

consumo do leite animal (Vigne, 2011).

Por causa das pressões devido ao aumento populacional e das adversidades climáticas,

os grupos de pessoas que antes eram recolectores-caçadores, viram o seu modo de vida

alterado, quando passaram a praticar o cultivo de plantas e a domesticação de animais (cf.

Bowles e Choi, 2019). No processo de produção alimentar através de plantações e criação de

gado, havia um tempo de espera necessário, levando os primeiros agricultores a adoptarem

um estilo de vida mais sedentário. Com o estabelecimento das produções agrícolas e a criação

de animais por identidades privadas, foram criadas estruturas sociais, tais como, a distribuição

dos bens de consumo, as hierarquias e a propriedade privada, no sentido de preservar para um

grupo específico de pessoas os alimentos que eram produzidos (Bowles e Choi, 2019). Com a

produção de alimentos em maiores quantidades, continuava a ser necessário preservá-los.

Também as técnicas de conserva foram evoluindo. Durante os anos de 1800, na região Norte

da América, os alimentos eram preservados durante os longos meses frios do inverno devido à

abundância de gelo (cf. Chastain, 2014). Contrariamente, no Sul, devido ao pouco acesso ao

gelo, os métodos de preservação alimentar usados eram o sal, o fumeiro, o vinagre,

infusão/caldo, panelas cobertas e armazenamento em caves. Os tipos de conservação

variavam não só geograficamente mas também dentro de cada grupo étnico. Os

Euro-Americanos usavam o açúcar para preservar frutos. Os Afro-Americanos usavam o

método de secar e salgar os alimentos, enquanto os nativos-Americanos o fumo, o sal e a

conserva em molhos (cf. Covey e Eisnach, 2009). As práticas alimentares foram expandidas

assim como, as áreas de exploração e de ocupação. A preparação e conservação dos alimentos

evoluiu de um processo muito rudimentar até a mecanismos elaborados em que o alimento é

congelado e pré-preparado para o consumo (Montanari, 2006). Em algumas partes do mundo
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houve uma progressiva empregabilidade de máquinas e de robôs na função de produção de

alimentos. Devido a esse automatismo e a facilidade de acesso aos alimentos, foi possível

uma maior concentração nos diferentes modos de preparo e não na produção. Também a

criação de condições específicas à produção de alimentos de variados tipos permitiu uma

maior diversidade gastronómica. Com o crescimento populacional e a inevitabilidade dos

recursos não serem o suficiente, o ser humano saiu paulatinamente em busca de novos

territórios para o estabelecimento de grupos de pessoas em outras áreas (cf. Dos Santos,

1987). A sociedade agrária precursora de cada continente adquiriu o seu grão de

“preferência”, mesmo que submetido às variantes como a disponibilidade, a adaptabilidade do

vegetal ao clima e ao solo (Montanari, 2006). Montanari, enumera os diferentes tipos de grãos

utilizados em regiões distintas: “wheat spread in the Mediterranean regions, sorghum on the

African continent, rice in Asia, corn in America”. O nível de conhecimento humano e o tipo

de plantas de cada região é determinante na tradição alimentar. Todo este processo evolutivo,

aplicável aos processos de alimentação, tem influência no presente. Definindo as diferentes

culturas alimentares, umas mais modernizadas e outras com menores níveis de automatização.

O momento em que o alimento passa de apenas fonte de energia para uma construção cultural,

dá-se quando se transforma o que se recolhe da natureza e se altera com o objetivo de o

melhorar (cf. Montanari, 2006). Por exemplo, na modernidade houve uma inversão de

significados e valores sociais na relação entre o pão branco e o pão escuro. Tal como observa

Roland Barthes (2008, p.22), observa: “from white to brown bread corresponds to a change in

what is signified in social terms, because, paradoxically, brown bread has become a sign of

refinement”. Com o tempo e mais pesquisas no campo científico da alimentação, certos

alimentos apresentavam valores nutricionais mais elevados do que outros.

Os camponeses mantinham uma alimentação simples, baseada nas verduras, nos

legumes e nos pães escuros, feitos a partir de cereais mais rústicos. Alguns outros valores

sobre a comida eram completamente diferentes. Uma forma de atestar a excelência de algum

alimento ou bebida, era a sua participação na mesa do rei. O melhor vinho, a melhor fruta, o

maior peixe era enviado para a cozinha da realeza. A mesa dos nobres era farta e com grande

variedade de alimentos, além do pão branco, pão da elite na época, feito do trigo, um grão

considerado nobre (cf. Cascudo, 1983). Certos tipos de alimentos e técnicas culinárias,

estabelecem essa distinção, como o sal ser um item originário da cozinha dos necessitados, e

o açúcar, no princípio do seu uso, fazer parte somente da mesa dos que eram socialmente

privilegiados (Montanari, 2006). O mesmo ocorre com o assado e o cozido, onde a carne
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assada era uma característica dos mais prósperos, enquanto as verduras e os legumes cozidos,

uma característica dos mais desafortunados (Montanari, 2006).

Os ingredientes, os modos de preparo da alimentação, as escolhas recorrentes de

alguns alimentos, compõem a culinária de determinada região. Os alimentos característicos de

um país foram perpetuados pelo facto dos seus habitantes o consumirem repetidamente em

algum momento da história e assim se tornaram símbolos e constituem um significado para

um determinado povo, como é o caso do bacalhau para Portugal, a massa na Itália e o peixe

cru no Japão. O mesmo ocorreu com as bebidas, desde a Europa central até à do Norte. A

bebida que era consumida no passado manteve-se no presente, como é o caso da cerveja na

Chéquia, Namíbia, Áustria, Alemanha, Polónia, Irlanda, Roménia, Seychelles, Estónia e

Lituânia (cf. World Population Review, 2020) e do vinho nos Estados Unidos, França, Itália,

Alemanha, Reino Unido, China, Rússia, Espanha, Argentina e Austrália (Statista, 2020).

Montanari (2006), chama a este fenómeno “Geografia dos hábitos alimentares'', que

corresponde a comunidades inteiras que se expressam culturalmente através da comida e da

bebida que consomem sucessivamente e por longos períodos de tempo em regiões específicas.

Também os comportamentos associados ao consumo do alimento estão diretamente

relacionados com a cultura. Cascudo (1983), afirma que o sistema alimentar foi construído de

maneira evolutiva, com alterações ao longo da história da humanidade. Assim sendo, alguns

hábitos ou foram melhorados ou tiveram as suas perspectivas alteradas e outros ainda

deixaram de ser praticados.

  
De todos os atos naturais alimentar-se foi o único que o homem cercou de cerimonial e transformou

lentamente em expressão de sociabilidade, ritual político, aparato de alta etiqueta. Compreendeu-lhe a

significação vitalizadora e fê-la uma função simbólica de fraternidade, rito de iniciação para a

convivência, para a confiança na continuidade dos contatos (Cascudo, 1983, p.28).

Todos os movimentos culturais estão sujeitos a uma influência temporal. A cultura alimentar e

o comportamento humano têm vindo a influenciar-se de diferentes maneiras, alterando-se ao

longo do tempo. Na era medieval estas culturas foram modificadas, mas deixaram alguns

traços na sociedade contemporânea (cf. Montanari, 2006). A alimentação é, por excelência,

uma criadora de elos entre as pessoas. As festividades estão sempre interligadas à comida,

mas nem sempre ao redor de uma mesa. No Ocidente é comum que os aniversários, os

casamentos, e as festas religiosas, sejam datas nas quais as reuniões sejam o motivo para

comer algo em especial e assim, conjuntamente com os hábitos e práticas alimentares, regras
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de comportamento e relação à comida foram aos poucos sendo incorporadas e desempenhadas

nas culturas alimentares dos povos.

A memória e o valor afetivo, compõem outros traços da simbologia que um tipo de

comida pode trazer em si, fruto de uma herança cultural alimentar (cf. Cascudo, 1983). Por

exemplo, um doce feito pela avó, uma comida feita pela mãe, tem a possibilidade de

proporcionar uma certa catarse, reavivar memórias, e remeter a pessoa que a come a alguma

lembrança. Dessa convivência mútua entre os pares, verifica-se o surgimento de práticas

relacionadas com os alimentos. Convém ponderar que entre essas práticas, algumas são mais

antigas do que outras, e que também, com o passar do tempo vão sendo ressignificadas. O

lavar das mãos antes da refeição, por exemplo, é uma prática religiosa, que se tornou civil.

Tais práticas levaram à criação da mobília, das loiças e dos talheres, para um maior conforto e

higiene no momento de usufruir as refeições. Também o mesmo acompanhava os utensílios

para a preparação da comida, como as panelas, as assadeiras, os fornos. Algumas normas são

mais objetivas, outras associadas a cada cultura: o comer, por exemplo, todos sentados diante

de uma mesa com disposição hierárquica das cadeiras, dada a importância de cada

participante, as tribos e os grupos étnicos nos quais comer agachados utilizando as mãos para

levarem a comida para a boca; na cultura oriental terem uma mesa de baixa altura e usarem

almofadas como assento. Nas culturas Asiáticas e nas Africanas é recomendado não olhar

fixamente para uma pessoa que está a comer, pois o gesto é incomodativo e demonstra falta

de educação. A eructação, dependendo da cultura, pode ser entendida como um gesto de

satisfação com a comida consumida (Cascudo, 1983).

Aquando dum convite, o costume de trazer uma bebida alcoólica como sinal de

agradecimento. Sobre o papel da bebida, Cascudo, observa que não são apenas os alimentos

que possuem um papel de importância no sistema alimentar, mas também a bebida, esta

concomitantemente, tornou-se símbolo nos hábitos alimentares dos indivíduos.

Beber à saúde de alguém, erguer o brinde de honra, são gestos intrinsecamente ligados ao protocolo

social. Não se compreende banquete oficial ou festa íntima sem esse pequenino cerimonial

indispensável. Fácil é sentir a convenção da bebida depois de pronunciado o nome em honra do qual se

bebe. Banquete sem brinde de honra não tem significação alguma (Cascudo, 1983, p.21).

O ato de beber pode ser tão importante quanto o ato de comer, estando este também incluído

no conceito de gastronomia. Com o tempo, ao longo do desenvolvimento das civilizações,

estas regras viraram um padrão fixo de comportamento, uma etiqueta dos bons modos
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pertinentes à comida. Práticas alimentares de um povo para outro, foram sendo aos poucos

introduzidos devido ao expansionismo marítimo e a conquista de novas terras. Os alimentos

passaram a ser transportados para localidades distintas (cf. Montanari, 2006). As culturas

tradicionais mudaram de um passado de escassez, para um presente de abundância alimentar.

Mais territórios foram sendo cultivados, outras formas de consumo e outros tipos de alimentos

foram descobertos e adaptados. Houve no passado e ainda há hoje, um intercâmbio cultural

alimentar e contacto com outras culturas, o que modificou algumas práticas alimentares. Cabe

aqui lembrar que os países desenvolvidos e ricos têm práticas alimentares diferentes dos

países que ainda estão em desenvolvimento ou pobres, e também que os espaços geográficos

foram ocupados de maneiras diversificadas. Porém, a cultura pode advir de uma adaptação a

adversidades como por exemplo em cenários de guerra ou grandes períodos de infertilidade

dos solos10 (Montanari, 2006). Essas regras, referenciadas aos espaços físicos e aos materiais

utilizados, são mais objetivas.

O sabor das comidas das quais se têm uma maior propensão de consumo é o que

forma a identidade cultural alimentar coletiva dos povos. As definições de paladar pertencem

a uma herança cultural que define a sociedade humana. Os paladares e as predileções diferem

entre os diferentes povos e regiões do mundo. O paladar não é subjetivo e incomunicável,

pelo contrário, como defende Montanari, ele é coletivo e comunicativo. É uma experiência

cultural que nos é transmitida desde o nascimento e ao longo de toda uma vida, com muitas

variáveis que reunidas definem os ‘valores’ de uma sociedade. O paladar é um agente

milenar, com uma característica condicionante e poderosa. E as escolhas de certos sabores

constituem um alicerce no património selectivo no domínio familiar de regiões inteiras,

unânimes na convicção da excelência nutritiva ou agradável, cimentada através dos séculos,

como atesta Cascudo (1983). Para o autor, o povo mantém a sua alimentação tradicional

porque está habituado e porque aprecia o sabor. Ele afirma que comemos não o substancial,

mas o habitual, o que é lícito pela norma. Assim, Cascudo argumenta que a alimentação como

atributo do grupo humano possui maior valia cronológica do que a linguagem, já que o ser

humano tem primeiramente a necessidade de se alimentar e só depois de comunicar. Pessoas

de diferentes classes sociais demonstram curiosidade em experimentar o alimento da outra,

10 A Inglaterra impôs um sistema político de controlo alimentício sobre a Irlanda, quando esta nação fica à mercê

de alimentar-se, principalmente, de batatas, um legume com poucas propriedades nutricionais e um menor valor

comercial. O que causou no século XIX uma grande onda de imigração dos irlandeses para outras nações,

principalmente para a América do Norte. Montanari (2006), p.25.
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não só pela qualidade mas pela sensação positiva associada ao seu consumo. A classe

privilegiada tem a possibilidade de comer o que as pessoas da classe operária comem, por

escolha própria, por curiosidade, por considerar rústico, ou até mesmo por ser exótico. O

inverso nem sempre é tangível. Na contemporaneidade essas concepções foram invertidas,

uma vez que, a glutonaria não é tão aceite socialmente e as comidas com valores nutricionais

prejudiciais à saúde, como as farinhas brancas, as gorduras e os açúcares, causam obesidade.

Em contrapartida, os alimentos de boa qualidade, como os orgânicos, são indicadores de

corpos mais saudáveis.

1.3. Alimentação como cultura

Há diferentes perspetivas sobre o tema alimentação como cultura. Comer certos pratos

é ligar-se ao local do produto” (Cascudo, 1983, p.34). Sob este aspeto, a alimentação e a

cultura agregam-se. Ao visitarmos um país muito diferente do nosso e, ao provar a comida de

tal comunidade estrangeira, é perceptível que o alimento é uma representatividade simbólica

daquela localidade e frequentemente, os cidadãos de diversos países têm orgulho e promovem

a alimentação que por eles é praticada. Pelo contrário, Barthes (2008, p.22) testifica que o

sistema alimentar contém em si significados, mas que o poder da comunicação para a maioria

das populações é inconsciente: “People may very well continue to believe that food is an

immediate reality (necessity or pleasure)...”. As comunidades que têm pouco contacto com as

culturas estrangeiras podem ignorar o facto de que o seu hábito rotineiro de alimentarem-se é

identificado como uma expressão cultural (Barthes, 2008). Diferentes simbologias dentro das

culturas dos povos são atuantes, como quando fazemos a divisão entre as elites e as classes

trabalhadoras. Diferentes países ou regiões originam diferentes culturas gastronómicas, não só

devido aos diferentes níveis de evolução no tempo, mas também devido às condições de

acesso e produção de alimentos específicos (cf. Montanari, 2006). A cultura gastronómica que

define uma sociedade constrói-se, de facto, pelos elementos da dieta que eram consumidos

por gerações anteriores e que de alguma forma foram mantidos naquele espaço e lugar. Além

disso, as culturas geracionais das cozinhas dos desfavorecidos economicamente têm a

tendência de serem perdidas, devido à falta de literacia, por consequência, o não registo

escrito culinário das suas práticas alimentares. As cozinhas das classes dominantes

sobrevivem no decorrer do tempo devido aos ditos registos escritos. A receita é como um

código eternizado no tempo que se transforma em cultura. Neste caso, a escrita é uma
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reprodução da cultura alimentar de um determinado grupo num determinado espaço de tempo.

As tradições orais são igualmente importantes para a continuação de práticas alimentares, se

não forem continuamente repassadas e praticadas de uma geração a outra, serão perdidas no

tempo. Importa referir que para compreender os respetivos contextos históricos e culturais, é

necessário ter estudos sobre os grupos cuja cultura alimentar é transmitida através da

oralidade, já que estes contextos poderão ter influência no futuro dessa mesma cultura. Assim

como considera Montanari (2006, p.69), o modo de plantar e processar os alimentos foram

modificados ao longo dos tempos. Por consequência, os alimentos aos quais as gerações

anteriores tinham acesso e os seus modos de preparação dificilmente se mantêm inalterados:

“reconstituting the ‘authentic’ recipe would be a fool hardy ambition”.

As tecnologias influenciam na textura e no sabor dos alimentos e por isso é importante

deixar registado as receitas e as técnicas culinárias usadas na época.  A evolução no tempo, da

tecnologia e das populações vai influenciar muito a maneira de produzir, conservar, consumir

e transmitir a cultura gastronómica e os alimentos associados, porque no processo do passar

do tempo podem haver perdas culturais que são importantes evitar ou pelo menos estar

consciente delas.

29



2. O Sul e o período Antebellum

What matters is that Southern slaves, at least on the larger

plantations, created their own African American culture, which

helped to preserve some of the more crucial areas of life and

thought from white control or domination without significantly

reducing the productivity and profitability of slave labor. Living

within this African American culture, sustained by strong

community ties, many slaves were able to maintain a certain sense

of apartness, of pride, and of independent identity.

David Brion Davis11

Segundo David Davis (2006) os escravizados no Sul dos Estados Unidos, mesmo

vindo de diferentes regiões de África, acabavam por se identificarem entre si e criarem laços

que os uniam. Dentro das grandes plantações, por uma questão de sobrevivência e

continuidade das suas raízes ancestrais, estes escravizados vieram a iniciar misturas de

elementos culturais dos diferentes locais de onde vieram, com os elementos culturais da nova

terra para onde foram trazidos. Mais tarde essas misturas resultariam no que hoje se chama a

cultura Afro-Americana. Os documentos históricos confirmam a presença dos escravos na

América desde o ano 1619, mas o tráfico destes tornou-se mesmo popular a partir de 1670. O

regime de trabalho escravo com pessoas traficadas do continente Africano já era usual nos

Barbados e por seu turno, os plantadores de tabaco nas colónias iniciais da América

consideravam que importar escravos da África era oneroso (cf. Kachur e Schwarz, 2006).

Em 1700 os escravos já eram 40% de todo o contingente populacional na Virgínia e a

cada três pessoas na Carolina do Sul, no ano de 1720, duas eram escravos. Para não

precisarem de recorrer sempre à importação de escravos no tráfico do Atlântico, os donos das

plantações passaram a comprar mais mulheres escravas. Isto com o intuito de que estas

mulheres se reproduzissem e para tal aumentarem o número de escravos dentro das

plantações. Os filhos destas mulheres eram automaticamente considerados para a escravatura.

Os plantadores entendiam que comprar um escravo era um negócio extensível, a longo termo

(cf. Kachur e Schwarz, 2006). As plantações e o trabalho-escravo não eram as únicas práticas

11 Davis, David. Inhuman Bondage: The Rise and Fall of Slavery in the New World. Oxford University Press,
2008, p.200.
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económicas nas quais os Sulistas brancos investiram. Na verdade, essa era uma característica

acentuada na região Sul. As outras regiões do país desenvolveram outros tipos de negócios.

2.1. Realidade económica no período Antebellum

A nação Americana encontrava-se assente em três principais cenários interligados

entre si: primeiro o da industrialização na região Norte, que com a chegada das máquinas

alterou a paisagem e as relações de trabalho, o segundo, consolidado nos ideais dos Pais

Fundadores da nação, com a vida no campo, produção de bens de consumo nas plantações e

com a gestão dos trabalhadores-escravizados, e por último, mas não menos importante, a

conquista do Oeste e a expansão de novas fronteiras dentro do território Americano (cf. Scott,

2015). Neste contexto, principalmente dentro das plantações, os Americanos Sulistas e os

Afro-Americanos do século XIX viviam sob uma dicotomia cultural, coexistiam numa

América branca e uma América negra (cf. Twitty, 2017). Os Americanos Sulistas, classe

dominante, impunha os seus valores e modo de viver e obtinham lucros na exploração do

trabalho escravo.

Como foi explicado anteriormente, a cultura é subjetiva e por mais restrições que

sofressem, os Afro-Americanos não tiveram todos os seus traços culturais e ancestrais

extirpados, mas estes foram misturados com os elementos da cultura dominante,

Anglo-Americana (Twitty, 2017). Para analisar a razão pela qual a escravatura foi mantida

pelos Norte-Americanos, especialmente na região Sul e por um longo período de tempo, é

necessário um olhar mais prolongado sobre dados da história Americana durante os anos

pré-guerra civil, o período Antebellum, compreendido entre 1820 e 1860 (Volo e Volo, 2004).

A sociedade Americana Sulista até à segunda metade dos anos de 1800 experienciou a

chamada The Age of Slavery, quando a escravatura encontrou o seu apogeu. Um período de

tempo que separa a Guerra da Revolução (1776) e a Guerra Civil Americana (1861), duas

confrontações bélicas distintas. Apesar de uma e a outra estarem baseadas na defesa dos

ideais Americanos, a primeira guerra decorre dos cidadãos Americanos combaterem um

agente externo, o império Britânico (Scott, 2015). Já a segunda sucede no meio dos próprios

Norte-Americanos, os Yankees contra os Dixies, o Norte contra o Sul, pela defesa das práticas

económicas exercidas em ambas as regiões (Scott, 2015). Mas, tal como afirma Castilho

(1996), o desenvolvimento económico nos Estados Unidos da América, deu-se por fatores
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distintos desde a sua génese na colonização, tanto o Norte como o Sul, estavam assentes sob

um florescimento económico (Castilho, 1996, p.93).

As estruturas organizacionais a nível político, cultural e económico teriam um

impacto no modo de vida dessas regiões, e, consequentemente, nas suas práticas alimentares

(cf. Ferris, 2014). Na região Norte, assim como na região Sul, a alimentação fazia grande

parte da cultura e da rotina das pessoas que viviam nos anos de 1800 (Chastain, 2011). A

cidra de maçã era a bebida mais consumida. Aí, a comida era mais parecida com a Europeia,

mas a distância entre os continentes fazia com que ingredientes vindos da outra parte do

mundo ficassem caros. Por esta razão, adaptações eram feitas. Ao invés de comerem sempre

pães de trigo, estes eram por vezes substituídos por milho e o de trigo usado apenas em

ocasiões especiais. Com os rigorosos meses de inverno, uma adaptação para frutos do mar

também foi incluída na dieta dos Yankees. Já os pioneiros nas terras a Oeste tinham a sua

alimentação baseada em carnes e frutos secos por causa das longas horas de viagens em

carruagens, para além de assarem carne de caça nas fogueiras. Os pioneiros da Corrida do

Ouro na Califórnia, por serem em sua maioria mineiros, o que exigia muito esforço físico,

ficavam sem energias para confeccionarem as suas próprias refeições, o que deu início à

popularização de pequenos locais para as refeições nessa região dos Estados Unidos

(Chastain, 2011).

Em ambas as regiões, o índice de produção e o lucro daí decorrente eram bastante

altos, tendo em conta as suas situações particulares e as suas estruturas económicas (cf.

Coclanis, 2000). Estas estruturas foram conjugadas com a distinção climática e a fertilidade

do solo, que pelo seu lado, se tornaram fatores preponderantes. O Norte apresentava meses de

muito frio e neve, além de possuir um solo rochoso. O Sul, por sua vez, tinha um clima mais

temperado e quente. Ademais o solo era mais cultivável e propício para a monocultura, uma

prática comum daquele período, feita na plantação do tabaco, do algodão, do arroz, ou do

açúcar (Scott, 2015). O facto do clima e do solo não serem favoráveis para as plantações no

Norte acabou por conduzi-los para tantas outras alternativas. Os Nortistas para terem

afluência nas suas atividades de trabalho viram-se obrigados a desenvolverem outros

empreendimentos, como, o comércio local e o comércio regional, os serviços de navegação e

o ramo industrial.

As possibilidades de lucrar com as plantações, o favorecimento climático e o facto

dos trabalhadores-escravizados Africanos ou Afro-Americanos terem menor custo tanto na

obtenção, quanto na manutenção, reforçaram ainda mais a consolidação do serviço agrário de
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escravatura no Sul (Scott, 2015). Assim demonstra Castilho (1996): “a visão da colónia do

Sul como um lugar de plantações de tabaco, habitado por uma classe formada por agricultores

ingleses, o entendimento da colónia como ligada a uma ordem cultural e económica agrária,

não mais a abandonou”. O tabaco era o bem de consumo mais plantado na chegada dos

primeiros colonos à América, mas com a revolução industrial na Europa, o algodão passou a

ter um grande valor para a exportação, devido a sua demanda na indústria têxtil (cf. Kachur e

Schwarz, 2006). Este bem de consumo manteve-se imprescindível na transição do século

XVIII para o século XIX, mas, em algumas partes da região Sul, plantadores dedicavam-se às

plantações de arroz, que requeriam terrenos alagados (Kachur e Schwarz, 2006). Já as

plantações de açúcar encontravam-se com maior evidência nas Caraíbas e na América do Sul

(Kachur e Schwarz, 2006). O sistema económico Sulista com base nas plantações dispunha de

elementos estruturais das próprias plantações e de uma firme vinculação ao trabalho escravo.

A escravatura tornou-se não apenas uma atividade económica, uma ‘instituição peculiar’,

como assinala Scott (2015), mas também parte integrante da cultura na região Sul. O sucesso

das plantações fomentou o enriquecimento dos senhores através da exportação dos produtos

agrícolas, cultivados na América, para os mercados na Europa (Scott, 2015). Apesar dos

custos mínimos de vida (alimentação, abrigo, bens essenciais) gastos com os

trabalhadores-escravizados, as receitas que estes geravam compensava o investimento. O

dinamismo económico dentro da nação Americana fez acentuar os desentendimentos no eixo

político-económico entre o Norte e o Sul (Coclanis, 2000). O desenvolvimento urbanístico

acontecia no Norte, assim como, mudanças ideológicas, com espaço para pensamentos

anti-escravatura. O Sul manifestou-se contrário, resistente e convicto em manter as suas

tradições e a visão agrária Jeffersoniana era mais popular e aceita no Sul do que no Norte

(Scott, 2015). Contudo, o maior inconveniente para os políticos Nortistas, não era a situação

dos escravizados nas plantações Sulistas, mas sim o poder que os plantadores exerciam sobre

os interesses da nação.

Os esforços investidos nas plantações fizeram desconsiderar outras possibilidades de

crescimento, como por exemplo, a optimização urbana e o investimento em organizações

educativas e religiosas (Scott, 2015). Como consequência houve um distanciamento maior no

que diz respeito ao progresso, entre a região Norte e a região Sul da América. Scott (2015),

defende que a inovação tecnológica da manufatura foi o que tornou possível a revolução

industrial Americana. As condições da Nova Inglaterra favoreceram o rápido progresso

industrial Nortista porque estes eram protegidos por embargos tarifários Britânicos. O Sul foi
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penalizado com uma industrialização tardia em virtude da competitividade estabelecida pelas

fábricas do Norte. Apenas 40% da população Yankee estava envolvida com a agricultura,

quando comparado aos 84% da população Dixie. Porém, o fenómeno da industrialização

gerou outros coeficientes, como o melhoramento das cidades, dos meios de transporte,

oportunidades no mercado de trabalho, a formação de ensino superior, a formação da

imprensa, entre outros (Scott, 2015). O gradual afastamento entre modos de vida e modos de

pensar entre o Sul e o Norte teve como consequência um crescente desentendimento político

sobre a situação dos ‘estados livres’ e os ‘estados escravizados’ (Coclanis, 2000). A

insatisfação dos políticos Sulistas e Nortistas culminou no confronto bélico civil e a qual

levou à secessão. Quem estava na gestão dos negócios agrícolas não queria deixar de

administrar uma atividade económica rentável por causa das restrições morais, culturais ou

políticas de outra região do país (Coclanis, 2000). Woods (2012) argumenta que, o que levou

à erupção do conflito bélico não foi a problematização da opressão racial em si, mas os

temores dos políticos Nortistas em relação ao poder exercido pelo Sul e no que este poderia

prejudicar os cidadãos de cor branca, além da ameaça de afetar os seus direitos no Norte. Na

sua pesquisa sobre a literatura recente sobre as causa da Guerra Civil Americana, o autor

ainda reitera que, a secessão, aconteceu em virtude de uma ideologia político-económica:

“Numerous recent studies emphasize that perceived threats to white freedom pushed

Northerners to oppose the slave power, support the Republican party, and prosecute the Civil

War on behalf of liberty and the Union” (Woods, 2012, p. 431). Então, verdadeiramente não

havia uma preocupação com os mecanismos que envolviam a escravatura ou os danos

causados aos escravizados. Os fatores políticos e económicos eram muito mais relevantes do

que a ideologia sobre a escravatura ou o abolicionismo, como confirma Coclanis (2000). A

intervenção do Norte era para que houvesse a manutenção da sua liberdade baseado nos seus

próprios interesses político-económicos sem atentarem-se à situação dos escravizados.

Estudiosos acreditam que o facto de o partido democrata ter, de algum modo, sido

complacente com o sistema esclavagista do Sul fez com que o partido republicano ganhasse

força e elegesse seu primeiro presidente nas eleições Norte-Americanas de 1860 (Coclanis,

2000). Concomitantemente, ao Sul novos territórios eram anexados, terras eram conquistadas

e estas tinham uma valia monetária para o Estado. Os discursos iniciais de Abraham Lincoln

não fossem a favor da abolição, nem de eliminar totalmente o regime da escravatura, mas sim

de evitar a sua expansão, para que este não fosse praticado nos novos territórios. Porém, para

Scott (2015), a Guerra Civil Americana resultou com o principal objetivo de destruir a
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economia Sulista. Assim, como podemos observar no mapa político (Fig 1) dos Estados

Unidos da América, a situação geopolítica inclui dados obtidos no censo do ano de 1850; os

estados na cor vermelha, eram os estados praticantes do trabalho livre. Os estados na cor

cinzenta, eram os estados esclavagistas. O território do Arkansas, deixava à escolha do

proprietário ter como prática ou não o trabalho-escravo. Os estados na cor verde eram

territórios que ainda não tinham sido incorporados. Scott (2015), explica que o conflito

político ocasionado entre as regiões foi por conta da anexação do estado do Texas e a criação

de novos estados-escravos a oeste do Mississippi, além da remoção indígena de alguns

territórios (Reynolds e Jones, 1856).

Figura 1 - Mapa político dos Estados Unidos da América em 1850. (Reynolds e Jones, 1856)

2.2. A vida no período Antebellum

Como visto anteriormente os Afro-Americanos escravizados encontravam-se

maioritariamente na região Sul do país. Mas, mesmo dentro da região Sul verificavam-se

algumas diferenças na qualidade de vida dada aos escravos. Alguns donos da plantação mais

benevolentes chegavam a dar um dia de descanso semanal para práticas religiosas e
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permitiam a participação dos escravos em banquetes durante algumas épocas festivas (Ferris,

2014). Este tipo de regime autorizava até a existência de competições atléticas, como forma

de entretenimento. Estes escravos, mais privilegiados, apesar de todas as condições adversas,

puderam manter a sua língua, os seus costumes e celebrações, dando assim continuação aos

seus hábitos culturais (cf. Blassingame, 1979). Os Africanos e os Afro-Americanos nesta

condição, mantiveram as suas danças e as suas músicas. Tinham também liberdade para

cantar durante o trabalho nas colheitas e enquanto os senhores das plantações não descobriam

que, através dessas canções, estes expressavam desagrado pela sua condição de vida,

abordando as temáticas de esperança pela liberdade, amor e melancolia (Blassingame, 1979).

Dessas composições musicais, nasceu em 1850, o ritmo conhecido como Blues (Blassingame,

1979).

Ainda sob a ótica de Mintz (1992) na sua obra The Birth of African-American Culture,

havia uma diferenciação entre os escravizados e as variadas funções que estes exerciam, e

estas funções eram determinadas por seus senhores, baseadas em género, idade, força e as

suas habilidades. Uns eram designados para a plantação, outros para a construção, outros para

serem supervisores, cocheiros e cozinheiros. Portanto, a organização da vida nas plantações

era essencial. Não eram só os escravos que eram distribuídos por diversas funções consoante

as suas capacidades. Também os senhores realizavam diferentes funções (cf. Ferris, 2014). A

vida dos senhores caracterizava-se por o homem, que estava mais envolvido na chefia das

colheitas e dos escravos que nelas trabalhavam, a mulher, que ficava com o trabalho de

comandar a casa da plantação, o horto, a criação de alguns animais e os escravos-domésticos

que trabalhavam como internos (Ferris, 2014). Ambos, o homem e a mulher brancos, tinha o

poder de mandar sobre o escravo em todas as situações. As regras e limitações impostas pelos

senhores eram ríspidas e com fortes penalizações para quem não as cumpria. A vida do

escravizado era totalmente controlada, desde a sua mobilidade até à sua alimentação (Ferris,

2014). No geral, os escravos tinham três principais fontes de alimento. A comida que era

oferecida pelo dono da plantação: normalmente, uma porção semanal com carne de porco, na

qual recebiam as peças menos nobres, milho e outros legumes,vegetais plantados pelos

próprios escravos após cumprirem as suas obrigações na plantação e produtos derivados da

caça, da pesca e da apanha de frutos (cf. Hilliard, 2014). Twitty em 2017 na obra “The

Cooking Gene: A Journey Through African American Culinary History in the Old South”,

revela que, contrariamente ao que muitas pessoas pensam, os escravizados não se

alimentavam somente das sobras dos seus senhores (Twitty, 2017). Os escravos homens, na
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distribuição semanal de alimentos, recebiam maiores porções de proteína, por representarem a

principal força de trabalho. As mulheres e crianças recebiam quantidades inferiores ou nada

(Twitty, 2017). No entanto, as limitações impostas a estas pessoas diferenciavam-se pelo local

onde estas trabalhavam (Ferris, 2014). Os escravos que trabalhavam na casa eram

considerados mais privilegiados devido ao contacto mais próximo e convívio frequente com

os senhores. Levando assim a graus de intimidade e confiança um pouco maiores (Ferris,

2014). Twitty (2017), afirma que os escravos-domésticos que se tornavam cozinheiros nas

casas da plantação acabavam por se tornarem uma classe à parte dos outros escravos. Muitos

cozinheiros-escravos eram treinados para preparar pratos de origem estrangeira (pratos com

influência francesa). Estas formações eram oferecidas pelos seus donos fazendo com que

estes se tornassem mais valiosos. Apesar das formações gastronómicas que estes recebiam,

muitos dos pratos ainda refletiam alguns traços da cultura das suas respetivas proveniências.

Havia uma preferência por escravos oriundos da Nigéria, Benin e Gana devido à sua aptidão

para a cozinha (cf. Covey e Eisnach, 2009). A variedade de pratos servidos por um senhor era

uma expressão da sua influência e nomeadamente da sua importância na sociedade Sulista

(Ferris, 2014). Em termos de qualidade da sua própria alimentação, mais uma vez os

escravos-domésticos eram beneficiados em relação aos escravos que trabalhavam no campo,

pois tinham acesso à comida da mesa dos donos das plantações (Ferris, 2014). Cuidar das

crianças brancas e alimentá-las eram outros dos cargos existentes na casa (cf. Ferris, 2014).

Evidenciado por Ferris (2014), verifica-se que existia uma disputa, entre escravos-domésticos

e a senhora da plantação, pelo poder dentro das cozinhas Sulistas. Este era um dos poucos

lugares da propriedade, no qual os escravos detinham um certo tipo de “poder” ou “liberdade

assistida”, local onde poderiam exercitar a sua criatividade.

A mesma autora, sublinha que a relação entre as senhoras e as suas

escravas-domésticas tinha momentos mais tensos. A autora explica que as senhoras da

plantação investiam tempo no treino das mulheres-escravas no que toca à limpeza,

organização e preparação dos alimentos. Contudo, aquando do incumprimento das ordens

dadas pela senhora da casa, eram aplicados castigos severos, levando a tentativas de fuga por

parte dos escravos (Ferris, 2014).

Fox regretted the lost time and training she had invested in the runaway slave: “I had taught her after a

great deal of pains & many an hour´s hard work on my part to sweep & dust & arrange a room nicely,

to wash & iron fine clothes, particularly shirts, to cook cakes & custards & jellies”. (Ferris, 2014, p.42)
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A senhora da plantação via o seu esforço e dedicação, a treinar o escravo para exercer as

diversas funções no lar, como um privilégio para o escravo-doméstico, portanto quando este

tentava fugir a senhora arrependia-se de todo o tempo perdido e trabalho investido. Embora as

tarefas a realizar dentro do lar serem duras, o escravo da plantação tinha uma qualidade de

vida reduzida e enfrentava condições laborais mais adversas em comparação com o

escravo-doméstico (Ferris, 2014).

O trabalho do escravo nas plantações era exaustivo pois iniciava ao nascer do sol e

terminava ao pôr do sol. Os homens escravizados limpavam e preparavam o solo, enquanto as

mulheres separavam as sementes e as plantavam. No momento da colheita ambos

trabalhavam, a processar e armazenar o produto cultivado (Covey e Eisnach, 2009). O

trabalho no campo não era uma tarefa simples, porque além da exaustão física, os

escravizados corriam riscos de se deparar com perigosos animais selvagens. Mordidas de

cobras venenosas, mordidas de tartarugas-agarradoras e jacarés, picadas de insetos que

transmitem doenças como a malária, são alguns dos perigos aos quais os escravos da

plantação estavam expostos (Twitty, 2017). Covey e Eisnach (2009), afirmam que havia

diversos tipos de trabalhos nas plantações. As plantações de açúcar e arroz obrigavam a um

maior empenho e esforço físico do que as plantações de algodão, milho ou outros tipos de

grão. Consequentemente, a dieta do escravo de tais plantações passava por uma alimentação

mais robusta. A quantidade das porções que os senhores das plantações dispendiam para os

escravos que trabalhavam no exterior era maior do que para os escravos-domésticos.

Também, pelas mesmas razões, os homens escravizados eram melhor alimentados do que as

mulheres. Os filhos dos escravos eram os que recebiam menores quantidades de comida,

aumentando assim o índice de mortalidade infantil devido à má nutrição. O trabalho atribuído

às crianças escravizadas passava pela distribuição de água aos trabalhadores dos campos. À

medida que essas crianças cresciam, o dono da plantação iria aumentar a sua porção semanal

de alimento e também de trabalho. O almoço do escravo era pobre em nutrientes, geralmente,

apenas um pão de milho. Predominavam as refeições simples e frias para não haver perda de

produtividade devido a não haver interrupções para cozinhar ou preparar comida (Covey e

Eisnach, 2009). Era ao jantar que, com mais tempo, já nas suas cabanas, os

escravos-lavradores se alimentavam com refeições mais nutritivas para conseguirem manter o

vigor físico necessário aos trabalhos pesados do campo. Essas refeições consistiam muitas

vezes em um pedaço de carne suína com elevado teor de sal, que era acompanhado por um

melaço rançoso (cf. Twitty, 2017). As mulheres escravas trabalhadoras nos campos de
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plantação levavam as crianças que precisavam de ser amamentadas. As escravas lactantes

podiam praticar a amamentação com seus filhos por apenas doze meses. O ato de amamentar

os seus filhos era controlado e apenas o podiam fazer três vezes ao dia ou cinco vezes se a

criança estivesse doente (Covey e Eisnach, 2009). Havia um suplemento alimentar que era

frequentemente utilizado na plantação: a melancia. Um fruto comum nos territórios

Africanos, a melancia, era usada como fonte de hidratação. Esta fruta foi trasladada junto com

as pessoas escravas na América e tornou-se uma fonte de nutrição para os escravizados nas

plantações (Covey e Eisnach, 2009). Os senhores das plantações permitiam que os escravos

plantassem melancias no campo para que estes se refrescassem nos meses de julho e agosto,

que são os meses mais quentes na região (Covey e Eisnach, 2009).

A partir da análise das vivências dos dois tipos de escravos, conclui-se que a possível

mistura de culturas gastronómicas terá sido, sobretudo, proveniente do conhecimento dos

escravos-domésticos. Estes, ao manterem contato direto com a senhora encarregue da cozinha

da casa, tiveram que adaptar as suas práticas alimentares, oriundas de outros países, à cultura

dos senhores da plantação (Covey e Eisnach, 2009). Como referido anteriormente o escravo

doméstico encontrava-se numa situação mais privilegiada devido à relação mais próxima que

tinha com os senhores da casa da plantação. No entanto, mesmo com essa maior intimidade,

os escravizados no geral viviam com uma exacerbada falta de higiene, falta de condições

básicas para a vida (cf. Ferris, 2014) e um ambiente de violência excessiva (cf. Twitty, 2017).

Todos os detalhes relativos às relações sociais dos senhores com os seus escravos e condições

de vida são conhecidos devido aos escritos que foram deixados pelos senhores das plantações

e governantas. Alguns senhores escreviam pequenos textos para os jornais da época em que

ensinavam como comprar e vender escravos e como os alimentar e manter saudáveis, como

manter a produtividade (Covey e Eisnach, 2009). As práticas alimentares acima referidas

foram, também, retiradas de diários em que as governantas descreviam os seus próprios

hábitos gastronómicos e os dos escravos (Ferris, 2014).

Estes registos são importantes para o entendimento da dinâmica no contexto social e

cultural da época. Porém, raramente se encontram registos contados por escravizados, visto

que estes eram na grande maioria iliterados, fazendo com que apenas a perspetiva dos

senhores viesse ao de cima (Ferris, 2013). Todavia, algumas pessoas influentes vindas do

Norte, já com um pensamento mais progressista, terão publicado textos anti esclavagistas em
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jornais como Journal of a Residence on a Georgia Plantation12 onde eram observadas a

paisagem, a esfera doméstica, os padrões de comportamento dos senhores das plantações,

assim como, os comportamentos dos trabalhadores escravizados, e como a alimentação se

refletia em ambos os comportamentos. Estes artigos denunciavam problemas graves da

situação social e laboral dos Afro-Americanos escravizados na região Sul dos Estados Unidos

da América e demarcavam a diferença entre o regime de escassez alimentar e subnutrição do

escravo em comparação com o modo extravagante de viver das minorias da elite branca para

quem os banquetes eram frequentes (Ferris, 2014).

2.3. Fusão cultural na região Sul

Com base nas descrições da cultura gastronómica, da época, nas plantações,

entende-se que havia uma forte mistura cultural quanto aos hábitos alimentares, fossem estes

provenientes da cultura do escravizado ou por influência da cultura do senhor dono da

plantação. Apesar de, não se poder afirmar que houve uma única cultura Africana, como fonte

para uma específica tradição Afro descendente nos Estados Unidos da América. Conclui-se

que a presença desta cultura alterou demográfica e culturalmente o país, em específico, a

região Sul (Mintz, 1992). Decorria assim, um ambiente de aculturação a nível nacional. No

entanto, os hábitos culturais dos Afro descendentes eram frequentemente reprimidos. No

período da pré-guerra Civil Americana verificou-se a imposição da cultura Euro-Americana,

levando a um processo de violência cultural para com a cultura de origens Africanas (Mintz,

1992). Ainda assim o movimento de difusão cultural Africana, continuou a acontecer, tanto

geográfica como temporalmente. As tradições, receitas e hábitos foram passando de geração

em geração (Twitty, 2017), como por exemplo, o gumbo, que demonstra claramente um

processo de propagação cultural. O nome do prato gumbo deriva da palavra Bantu, ngombo,

que quer dizer quiabo, em inglês okra. Trata-se de um vegetal típico da África Ocidental que

foi trasladado junto com o tráfico dos escravos. Este adaptou-se muito bem ao solo

Americano começando a ser elemento essencial na preparação de muitos pratos consumidos

pelos Afro-Americanos. As primeiras menções ao gumbo como prato culinário na região Sul

da América, datam de 1803. Nos dias de hoje existem variações diversas do mesmo prato,

12 O texto ficou conhecido no Movimento dos Direitos Civis em 1961 por denunciar o tratamento dado aos

escravos. Frances A., Kemble. Journal of a Residence on a Georgian Plantation in 1838-1839. New York:

Harper, 1863.
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relacionadas com a celebração do Mardi Grass (cf. Laudun, 2008). No entanto, durante os

anos de 1700 a 1800, os Estados Unidos da América, não sofreram apenas influências de

origens Africanas ou Euro-Americanas. O país assentava, também, na união das práticas

culinárias dos nativos indígenas Norte-Americanos (cf. Myers, 2018). Estes, tinham por

hábito usar espetos de madeira para assar o peixe ou o peru sobre uma fogueira. Ao

observarem esse método, os exploradores espanhóis chamaram barbacoa aos espetos, de onde

derivou o termo inglês barbecue (Myers, 2018). Os colonos ingleses brancos aprenderam a

técnica indígena e também começaram a usá-la para assar leitões inteiros sobre o lume. Como

referido anteriormente, aos Afro-Americanos tinha sido imposta a função de cozinhar para os

donos de plantações sulistas e estes passaram a usar essa mesma técnica. Os escravos

contribuíram com a adição de pimentas e temperos para a formação de molhos que conferiam

à carne sabores mais fortes e a deixavam mais tenra. Com isto, o churrasco desenvolveu-se

como um símbolo cultural da tradição culinária sulista. Estas múltiplas perspetivas culturais

foram assimiladas no estilo de assar a carne e atuaram na formação do que hoje é conhecido

como churrasco Americano Sulista (cf. Myers, 2018).

Estes pratos mais recentes, como o churrasco, destacavam-se pela quantidade e

variedade de alimentos servidos. Uma maior diversidade gastronómica só foi possível graças

à fusão alimentar entre culturas ocorrida no período Antebellum, ao mesmo tempo que a

preocupação concentrava-se em produzir em quantidades suficientes para alimentar toda a

população.
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3. A sustentabilidade da atual cultura gastronómica

“When food, in the minds of eaters, is no

longer associated with farming and with

the land, then the eaters are suffering a

kind of cultural amnesia that is

misleading and dangerous.”

Wendell Berry13

Com o aumento da capacidade de produção de alimento, o foco deixou de ser apenas

quantidade e qualidade. Passa-se a falar também de sustentabilidade e é discutido como irá ser

possível alimentar toda a população mundial.

Um dos desafios que o tema da sustentabilidade evidencia, é o distanciamento físico e

psicológico em relação à origem dos alimentos e o consumidor, como alerta Berry (1990).

Isto dificulta a consciencialização da sociedade e do indivíduo para o problema atual de

escassez de recursos. A raça humana precisa de praticar uma forma de produção, uma

circulação e um consumo alimentar sustentável, a fim de promover um ecossistema que esteja

em equilíbrio. Berry, numa obra escrita sob o contexto no qual a América se encontrava nos

anos noventa do século XX, em plena ascensão do consumismo e um maior distanciamento

entre a humanidade e a terra onde os alimentos são produzidos, defende que é preciso

trabalhar para uma sociedade com consciência global. Consciência global, em termos de

consumo, métodos de produção, preparação e conservação e a origem dos produtos (Berry,

1990).

Uma pesquisa científica feita na Suécia, indica que o uso de ferramentas tecnológicas

ajuda a desenvolver uma produção e um consumo alimentar mais sustentável. A aplicação

móvel utilizada no Künglinga Tekniska Högskolan (KTH), e em inglês, Royal Institute of

Technology, Department of Strategic Sustainability Studies da Universidade de Estocolmo na

Suécia, onde os responsáveis da cantina estão encarregues de introduzir os dados, numa

aplicação, relativos à quantidade de comida desperdiçada. Ao ter acesso a este tipo de dados é

possível identificar maneiras de otimizar as quantidades preparadas em cada dia da

semana/mês, para assim evitar o desperdício. Deste modo a produção alimentar na referida

13 Berry, Wendell. What Are People For?: Essays. “The Pleasures of eating.” Berkeley, CA: Counterpoint, 1990,
p.146.
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faculdade passou a ser feita de uma maneira mais responsável e sustentável, ao ser baseada

em dados estatísticos e probabilísticos (cf. Hedin et al., 2019).

Castilho (2017, p.86), sublinha o cenário utópico da vida: “em torno de uma possível

futura sociedade agrária organizada e bem estruturada, onde todos possam alimentar-se de

forma saudável e sustentável”. Numa perspetiva contrária, imagina-se um futuro distópico

(pós-apocalíptico) em que a escassez de água chega a um ponto que poderá afetar de forma

direta a produção agrícola e colocará em risco a sustentabilidade dos hábitos alimentares do

ser humano. Estudos apontam que os recursos hídricos mundiais alcançarão o seu limite num

futuro próximo (cf. Hanjra e Qureshi, 2010). Para agravar este cenário as mudanças climáticas

colaborarão para o agravamento do défice na produção de alimentos. Esse declínio da

produção poderá causar o aumento dos preços dos itens de alimentação, o que por certo

causará uma crise económica. Este cenário poderá ser contornado, por meio de políticas e

projetos que se debrucem sobre o uso sustentável dos recursos naturais (Hanjra e Qureshi,

2010). Estando esta última perspetiva, mais longe de se concretizar é necessário o

investimento em políticas públicas com ações práticas para uma maior conscientização das

sociedades e das suas culturas alimentares. Para uma percepção desse futuro alimentar, é

preciso analisarmos o passado e os padrões adequados ou não, praticados no presente.

Portanto, pesquisas orientadas para os estudos da alimentação, com olhares críticos e

diferentes perspetivas, são significativas, a fim de que os contextos sociais, as relações de

poder, as dinâmicas políticas e económicas de múltiplas comunidades possam ser

compreendidas. É assim que este trabalho incide sobre a cultura gastronómica

Afro-Americana, por esta comunidade de pessoas ter sido aquela com maior contingente

populacional nos Estados Unidos da América na região Sul, no período da pré-Guerra Civil

Americana.

3.1. Conotação negativa na gastronomia da região do Sul nos dias

de hoje

Alimentação sustentável não é a única palavra de ordem dos últimos anos. Também a

alimentação saudável é cada vez mais uma preocupação a nível global. Os Estados Unidos da

América enfrentam uma “epidemia” provocada pela fast food e é no Sul do país onde se

encontram as taxas de obesidade mais elevadas. Uma perspetiva indica que a gastronomia
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desta região é sobretudo constituída por alimentos menos saudáveis (cf. Pucciarelli, 2020). As

gorduras saturadas, a banha de porco, o bacon e a manteiga são apenas alguns exemplos do

tipo de alimento que formam os pratos típicos do Sul (cf. Twitty, 2017).

Especialistas, como, Charlotte Biltekoff (2013), Robert Dirks (2003), Susan L. Smith

(2010) e mais atualmente Michael Twitty (2017), afirmam que a dieta dos Afro-Americanos

na região Sul é uma dieta pobre em nutrientes e que esta deve ser adaptada para promover

maior qualidade de vida neste grupo étnico. Ademais, uma mudança de hábitos se faz

necessária para que o sistema de saúde Americano não fique sobrecarregado. Como medida

ao combate à obesidade, nesta região, recomendam-se reduções nas quantidades de açúcar, sal

e gordura utilizadas na preparação dos alimentos (cf. Pucciarelli, 2020). No entanto, uma

corrente contrária refere que estas regras estão a contribuir para eliminar a cultura

gastronómica da região, pois ao fazer a substituição de alimentos que constituem o prato, este

não vai ficar igual ao que era (Pucciarelli, 2020), argumentando assim, que não é apenas no

Sul que a alimentação é feita de forma menos saudável. Pucciarelli (2020), é um dos autores

que chama a atenção para a má reputação das práticas alimentares Sulistas relativamente à sua

dieta e aos itens alimentícios culturalmente associados à região, como o frango frito, a tarte de

pêssego e os chás com alto teor de açúcar. A autora faz uma crítica aos membros da Southern

Foodways Alliance. A organização não-governamental, sem fins lucrativos fundada por John

Egerton, em 1999 e constituída na sua maioria por investigadores de raça branca que estudam

as diversidades culturais e práticas alimentares Sulistas dos Estados Unidos da América,

recolhe dados e documenta a informação (por via escrita e audiovisual) de histórias para

publicação, simpósios sobre cultura gastronómica, patrocínios de bolsas de estudos, e

premiações académicas dentro desta temática (Southern Foodways Alliance, 2021). Este

órgão não-governamental Americano possui projetos que visam mudar o padrão alimentar

Sulista com a justificativa que este leva a problemas sérios de saúde. Mas, as tentativas de

mudar a mentalidade Sulista para a diminuição do uso do sal e do açúcar é visto por muitos

como uma forma de eliminação da herança cultural. Edna Lewis, Afro-Americana, neta de

escravos emancipados, durante a segunda metade do século XX escreveu diversos textos

dirigidos a apreciadores da cozinha Sulista. A senhora Lewis conhecida pelos seus livros de

receitas, argumentava que a dieta Sulista era saudável e defendia também que muitos dos

Afro-Americanos acostumados a comerem carne de porco, banha de porco, manteiga e

açúcar, viveram até uma idade avançada. Acrescenta ainda, que se estes ingredientes não for

usados na preparação dos pratos, estes não poderiam ser considerados Sulistas. Pucciarelli
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(2020), sublinha que a contrapropaganda/contraindicação à dieta Sulista é um desrespeito aos

Afro-Americanos, que representam um terço da população do país.

Embora isto seja mais um exemplo de como a cultura Afro-Americana tem sido

reprimida nos Estados Unidos da América ao longo dos anos, no presente, estão a ser feitos

avanços contra a opressão, desrespeito e discriminação deste grupo social.

3.2. Movimento Black Lives Matter

Nos recentes anos pôde-se assistir a várias manifestações de apoio a indivíduos

Afro-Americanos14. O movimento Black Lives Matter (BLM) é uma organização que foi

iniciada em 2013 por três mulheres Afro-Americanas, e que visa lutar contra a violência

direcionada aos cidadãos Afro descendentes. Porém as fundadoras, Alicia Garza, Patrisse

Cullors e Opal Tometi15, afirmam que o foco do BLM é interseccional e trabalha para a defesa

dos direitos humanos de maneira generalizada. O BLM é considerado uma nova dinâmica

dentro do Civil Rights Movements (CRM), uma reestruturação nos esforços para uma

mudança social sobre as desigualdades entre Afro-Americanos e os demais cidadãos

Norte-Americanos. Mas, diferentemente do CRM, o BLM não busca lideranças hierárquicas

com representações baseadas em apenas um género, mas com representações democráticas

em múltiplas frentes (mulheres, LGBTQIA+, grupos culturais) e com abertura para a

diversificação (cf. Clayton, 2018).

A atuação do movimento dá-se, principalmente, através das redes sociais e protestos

nas ruas das grandes cidades dos Estados Unidos da América, porém já se expandiu para

outros cantos do mundo.

Nas redes sociais o movimento caracteriza-se pela sua dispersão através de hashtags

como, #blacklivesmatter, #blm, #equality e #icantbreathe. Os protestos nas ruas fazem-se

com cartazes de incentivo e marchas nas principais ruas das cidades (Figura 2).

15 Imagens ilustrativas das ativistas do movimento Black Lives Matter Alicia Garza, Patrisse Cullors e Opal
Tometi - https://www.bbc.com/portuguese/geral-55387003

14 Vídeo explicativo sobre o movimento Black Lives Matter -
https://www.youtube.com/watch?v=4Vl4I0weXPU (12 de junho de 2020).
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Figura 2 - Imagem representativa de uma das manifestações pelo movimento Black

Lives Matter nos Estados Unidos da América (Visão, 2020)16.

Ao longo dos anos têm sido feitos alguns esforços para recuperar a cultura Afro-Americana

que foi outrora dominada pelo poder dominante dos Europeus. No entanto, tem de haver um

empenho contínuo para a valorização e para o resgate, no geral, desta cultura e, em particular,

das práticas alimentares dos seus antepassados, pois a divisão entre culturas ainda é evidente

no país a vários níveis: no desporto (por exemplo, o Basquetebol), em programas televisivos

específicos (Black-ish), em concentrações de comunidades em bairros específicos (Harlem em

Nova Iorque) entre outros. De acordo com Morrison et al. (2017), existe um racismo

sistémico acompanhado de uma ilusão pós-racismo e neutralidade racial na América. As

investigações literárias nas mais variadas vertentes (educação, economia, saúde) muitas vezes

ignoram a questão racial e tratam superficialmente esta temática. As lacunas sociais entre os

brancos e os negros Americanos são bastante acentuadas. Os Afro descendentes ainda não

têm número expressivo dentro das universidades, mas esses números são elevados dentro da

criminalidade e das penitenciárias. Há uma maior expectativa de longevidade e bem-estar

social entre os brancos do que entre os Afro-Americanos. Estas são desigualdades inerentes a

uma sociedade racista.

16 EUA/Floyd: As origens do movimento #BlackLivesMatter -
https://visao.sapo.pt/atualidade/sociedade/2020-06-03-eua-floyd-as-origens-do-movimento-blacklivesmatter/
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O movimento BLM, assim como movimentos anteriores a ele, o CRM, surgem

periodicamente para desenvolver uma consciência coletiva que desperte as pessoas para

desigualdade de condições dos Afro descendentes na América em comparação com Euro

descendentes.
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4. Esforços futuros para a cultura Afro-Americana

Num país com um multiculturalismo tão acentuado e com ainda com atitudes racistas,

deve-se procurar dar continuidade às diferentes tradições culturais para evitar ao máximo a

aculturação17. A cultura Afro-Americana tendo sido uma das mais rebaixadas no país e tendo

hoje um profundo impacto na cultura mainstream Americana, esta tem de ser protegida (cf.

Brown, 2013). Diversos movimentos artísticos e culturais já são bastante relevantes na

sociedade Americana de hoje em dia. Por exemplo, a nível do design e decoração com as

máscaras étnicas e elementos decorativos de madeira (Fig 3 e Fig 4). Os objetos, tais como as

máscaras, as cerâmicas e as peças de madeira que hoje são considerados itens decorativos

eram usados em países Africanos para performances teatrais, rituais religiosos ou aspetos da

vida diária. Foram os colonizadores brancos que atribuíram um novo significado a esses

mesmos objetos, passando a serem considerados peças de arte (cf. Essel e Acquah, 2016).

Figura 3 - Queen Mother Idia - Edo Ethnic Group - British Museum (Giles, 1977)

17 De acordo com Robert Redpiel, Ralph Linton e Melville J. Herskovit (1936), define-se aculturação como

sendo uma mudança de padrões de comportamentos quando diferentes grupos de indivíduos mantêm contacto. O

resultado da aculturação dá-se em três processos distintos: a aceitação, a adaptação e por fim a reação. No caso

dos Afro-Americanos evidencia-se a última fase da aculturação, onde os seus ancestrais tiveram a sua cultura

suprimida e rebaixada durante anos na América. Estes, querem fazer o resgate das suas raízes Africanas.
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Figura 4 - “Lion of the North” (Konqobe, 2020).

Também, na moda através de acessórios, roupas e tipos de penteados. Peças geralmente feitas

de miçangas e de tecidos com cores fortes são representativas da cultura Africana. Hoje em

dia a indústria da moda tem se preocupado em representar cada vez mais a cultura Africana.

Estudos revelam que a população jovem demonstra um maior interesse perante os acessórios

inspirados nessa mesma cultura (Fig 7). Estes acessórios devem portanto ser desenvolvidos a

pensar nos gostos deste consumidor alvo, pois este são também aqueles que mais se envolvem

em movimentos de ativismo, como o BLM (Abraham e Howard, 2017, p.235).

O cabelo crespo, encaracolado e trançado (Patrick et al., 2004) é visto igualmente

como um símbolo da cultura Africana que muitas vezes é eliminado ou ofuscado por estilos

mais frequentes em cabelos caucasianos, como por exemplo cabelo liso e de tons claros (Fig 5

e Fig 6). O hábito de alterar o cabelo para se assemelhar mais a um cabelo de raça branca

pode mostrar um problema que vai mais além do que preferências capilares, revelando um

caso sério de problemas de identidade e auto aceitação (DeLongoria, 2018).

“When you have millions of black women that don’t like the way they look,” says Ruth, and “they can’t

feel good leaving their house with their own hair, you have a serious issue.” The issue is actually not

about whether a woman weaves or relaxes her hair; it is about why that woman feels she has to weave

or relax her hair in the first place, and a lack of knowledge about the long term effects of such

practices.” (Thompson, 2009, p.4)
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Figura 5 - Exemplo de penteado Africano
(Mbonu, 2020)

Figura 6 - Influências Afro (CNN, 2016)

Figura 7 - Influências da moda Africana  (Jennings, 2011)
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Mesmo na indústria do cinema já se vê um crescimento significativo das influências

culturais Afro-Americanas, por exemplo o filme “Pantera Negra” e “A Princesa e o Sapo”.

Figura 8 - Cena do filme “Pantera Negra”

O filme conta com um elenco no qual a maioria dos atores e atrizes são Afro

descendentes (Fig 8). É apresentado um país Afrofuturista, resguardado do Eurocentrismo,

com um avançado desenvolvimento tecnológico, ao mesmo tempo em que os seus cidadãos

vestem e usam elementos folclóricos tribais. Na cidade de Wakanda, as mulheres ocupam

posições de relevância na monarquia, nos departamentos de ciências, tecnologia e militarismo

dentro desta sociedade. Nota-se também na paisagem cenográfica e no enredo, uma

consciência global ecológica e uma preocupação com o uso dos recursos naturais da terra que

habitam (cf. Sankar et al. , 2021).

Figura 9 - Cena do filme “A Princesa e o Sapo”
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Neste filme “A Princesa e o Sapo”, do ano de 2009, encontramos a primeira

representação de uma Afro-Americana como uma princesa na indústria de entretenimento

Disney (cf. Moon e Simonds, 2010). São feitas muitas referências sobre a cultura

Afro-Americana em todo o enredo. A personagem principal trabalha como cozinheira, uma

clara alusão ao tempo da escravidão em que as mulheres Africanas e Afro-Americanas se

dedicavam a este espaço nas casas das plantações. Na figura 9, Tiana serve beignets, um

típico doce francês. Mais adiante a personagem torna-se uma princesa com acentuadas

características “Euro-Americanas”. A questão religiosa também é abordada de maneira

negativa no personagem-vilão que representa um xamã do vodu. De maneira geral há uma

forte representação da vida Sulista (cf. Moon e Simonds, 2010).

Em outras áreas como a dança e a música18, encontram-se estilos Afro, como

breakdance, Jazz19 e Blues20 respectivamente. Em todas estas áreas se percebe que houve uma

tentativa de preservação da cultura Africana e da Afro-Americana. No entanto, na área da

gastronomia ainda pode ser mais preservada. Poderá ser através da literatura culinária que esta

cultura será capaz de encontrar continuidade para as gerações futuras. Ao deixar registos

escritos sobre a cultura gastronómica Afro-Americana vai possibilitar-se que esta abranja hoje

um público mais extenso e que não seja apenas transmitida através do “passa-a-palavra”.

Porém, alguns clássicos literários Afro-Americanos tiveram que lutar para ver a luz do dia.

Ainda hoje o número de autores brancos e perspetivas Euro-Americanas é muito superior ao

número de autores Afro-Americanos. Há uma responsabilidade social que urge criar medidas

que facilitem e incentivem a publicação por parte de autores Afro-Americanos sobre as raízes

da sua cultura. Estas medidas podem passar, por exemplo, por incentivos económicos, onde as

editoras oferecem algumas regalias aos autores Afro-Americanos.21 No entanto, não basta

incentivar a publicação, é preciso capacitar os editores.

21 Embora esta consideração tenha fundamentos teóricos, esta não foi testada como forma de provar resultados
benéficos para a preservação cultural.

20 A Short History of the Blues: Emerging Music of the 20th Century. Grayson, 2013.

https://www.youtube.com/watch?v=vnaorRAxhmU&t=19s

19 African American Music: From Spirituals to Jazz and the Blues - música da era dos escravizados nos Estados

Unidos. Pegouske, 2015. https://www.youtube.com/watch?v=U9Vk6m6pqt8&ab_channel=AustinPegouske

18 How banning the African drum gave birth to American music, influências africanas na música americana.

Johnson, 2014. https://www.youtube.com/watch?v=YLG871tKZUM&ab_channel=TEDxTalks
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A taxa de literacia na comunidade Afro-Americana era e ainda é reduzida (Ferris,

2014) daí ser difícil encontrar registos escritos do passado que ilustrem a sua cultura. Para

contrariar esta tendência e ajudar a comunidade a progredir é preciso que haja investimentos a

nível da educação. A maioria dos estudantes Afro-Americanos que provêm de famílias com

situações socioeconómicas fragilizadas, consideram que uma boa educação escolar irá,

futuramente, proporcionar uma vida de sucesso. Só assim, tomando medidas de apoio, será

possível devolver o prestígio que é retirado à cultura Afro-Americana.
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Conclusão

Assim fica implícito no contexto desta dissertação, que o multiculturalismo nos

Estados Unidos da América tem trazido benefícios, mas também desafios. Para poder

melhorar o futuro é preciso estudar as ações do passado que irão permitir alterar o presente e

influenciar esse futuro. É assim que este trabalho se centrou sobre o período Antebellum,

período no qual se inicia uma intensa interação entre a cultura Europeia e a Africana, para

analisar o nível de evolução até aos dias de hoje e como se pode progredir daqui para a frente.

Várias obras incidem sobre aspetos culturais dessa época, no entanto a gastronomia não é

dominantemente um desses aspectos. Nesse sentido tomou-se a decisão de abranger a

gastronomia como cultura, analisando conceitos como cultura e alimentação, e como estes se

relacionam entre si. A revisão de literatura sobre a importância da alimentação neste

enquadramento encontrou algumas limitações. A falta de registos escritos na perspetiva

Afro-Americana da época, a pouca atenção atribuída à área da gastronomia como cultura, a

falta de registos com perspetivas atuais e o facto da cultura Afro-Americana ter sido

negligenciada durante vários séculos contribui para a dificuldade de uma pesquisa mais

profunda.

Com a análise detalhada feita em relação ao tema é possível concluir que ainda há

muito espaço para melhorar no que toca à aceitação e consciencialização das raízes

multiculturais dos Estados Unidos da América. Assim, para dar continuidade a este trabalho

sugere-se que sejam elaborados estudos futuros acerca das perspetivas não só sobre a

apropriação cultural, mas também uma experiência prática quantitativa de como aumentar a

exposição da cultura Afro-Americana. É imperativo consciencializar os cidadãos dos Estados

Unidos para a vasta influência de outras culturas, especificamente a Afro-Americana, para

que assim a nação possa ser mais tolerante e inclusiva.
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Anexo

Embora este trabalho se centre sobre alimentação e cultura do Sul dos Estados Unidos

da América, enfatizando a cultura Afro-Americana, em jeito de alargamento de perspetivas

em torno de cultura e alimentação, fica aqui, de um modo sumário, a explicação de outras

culturas e outras circunstâncias do contexto Americano.

No começo do século XX, os Estados Unidos da América, com a propaganda de ‘terra

das oportunidades’, atraiu mais imigrantes de diferentes países (cf. Lee, et al., 2014). O

multiculturalismo, de acordo com Silva e Brandim (2008), seriam as vivências de grupos

culturais minoritários dentro da cultura dominante do país onde se encontram. Canen e Xavier

(2016), assinalam questões de identidades híbridas como resultado desse multiculturalismo. O

termo está relacionado com o fenómeno de globalização, presente após a Segunda Guerra

Mundial, quando as pessoas saíram dos seus países em massa para irem em busca de melhores

condições de vida. A convivência entre os vários grupos culturais faz com que se requisitem

modificações ao longo do tempo relativamente a todos os aspetos culturais, sendo a

gastronomia um destes aspetos (cf. Kittler et al., 2008). Portanto, dada a grande diversidade

de culturas presentes nos Estados Unidos da América, também o sistema alimentar foi

desenvolvendo-se e alterando progressivamente. Lee, et al. (2014) atestam que, nos Estados

Unidos há quatro cozinhas étnicas que se destacam dentro do multiculturalismo existente no

país: a cozinha Mexicana,  a Italiana, a Asiática e a Africana.

Desde a era colonialista, os Estados Unidos da América sempre foi um país com um

grande fluxo de imigração, gerando assim um povo multicultural. A entrada dos imigrantes

Mexicanos para os Estados Unidos deu-se, principalmente, pelo estado do Texas e pelos

outros três estados adjacentes, Califórnia, Arizona e Novo México (cf. Durand et al., 2000). O

grande movimento migratório aconteceu durante 1910 e 1920, pela demanda dos

trabalhadores Mexicanos na agricultura e nas empresas mineradoras Norte-Americanas. No

período da Grande Depressão (anos de 1930), ocorreu uma grande deportação dos Mexicanos

do território Americano devido às fragilidades económicas do país naquele momento. Porém,

com a pressão da Segunda Guerra, houve um acordo entre o governo Americano e o governo

Mexicano para uma contratação em massa de trabalhadores Mexicanos (cf. Durand et al.,

2000). Em relação à imigração europeia, aconteceram dois movimentos migratórios dos

Italianos em direção à América, o primeiro no período 1880 até 1920, e o segundo após a

Segunda Guerra Mundial. As principais motivações para os Italianos buscarem uma nova
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morada foram a situação económica, social e política. Buscavam estabelecer uma vida digna

para as suas famílias sob as leis de um governo onde os direitos individuais fossem

respeitados (cf. Cavaioli, 2008). Já quanto à imigração Asiática, o perfil dos primeiros

imigrantes Chineses nos Estados Unidos homens que foram trabalhar na construção das

estradas férreas do país ou como mineiros na corrida pelo ouro no estado da Califórnia (cf.

Duningan, 2017). Estes trabalhavam normalmente para a sua própria sobrevivência e para

enviarem dinheiro para as suas famílias na China. Após o término da corrida ao ouro, que

durou um pouco mais de cinco anos, a estratégia utilizada pelos Chineses para continuarem

empregados na América foi a de trabalharem por mais horas por salários mais baixos

(Dunigan, 2017). Conflitos constantes com os trabalhadores Americanos foram gerados e o

governo Americano, sob pressão criou o Ato de Exclusão Chinesa em 1882, que perdurou até

1943. Essa nova lei proibiu a imigração dos Chineses por contrato de trabalho, assim como

impedia os Chineses que já eram residentes no país de obter o documento da cidadania

Americana. Diante da situação da Segunda Guerra, foi permitido aos Chineses entrar

novamente nos Estados Unidos (Duningan, 2017). Já a primeira grande imigração Japonesa

para a América deu-se no período de 1880-1919, com Japoneses que estabeleceram

residência, principalmente, nos estados do Havaí e da Califórnia. A segunda grande vaga de

imigração Japonesa deu-se em 1950, no pós Segunda Guerra Mundial, com uma imigração

num sentido mais comercial, investindo no trabalho e nas empresas Japonesas no território

Americano (cf. House, 2018). Por último, a vinda de população Africana, embora uma cultura

que se concentrou mais na região Sul, teve um grande peso na construção dessa região.

Fazendo desta uma das influências culturais mais antigas, datada da origem do país (cf.

Kachur e Schwarz, 2006).

A culinária Mexicana justifica-se pela proximidade fronteiriça. Muitos dos

ingredientes culinários e bebidas, foram introduzidos pelo estado do Texas e esta foi

percecionada de diferentes modos ao longo das gerações. No início, aquando da sua

introdução, era considerada uma cozinha para pessoas com menos possibilidades económicas.

Depois passou a ser a cozinha associada à classe dos trabalhadores para, de seguida, alcançar

pessoas de diferentes estatutos sociais e expandir-se para o público em geral. Numa adaptação

ao gosto dos locais esta foi se transformando e acabou por se tornar popular nos restaurantes

com a fusão Mexicano-Americana, conhecida como Tex-Mex22 (cf. Martynuska, 2017). Um

22 Tex-Mex Cuisine, é a transculturação alimentar ocorrida na fronteira dos Estados Unidos com o México, com

a reunião de elementos da cozinha Mexicana e elementos da cozinha Americana da região do Texas. Ver,
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exemplo da adaptação dum prato tipicamente Mexicano (Fig 1) que se alterou na sua

composição de ingredientes, foi o da Tortilla; disco de massa, composto de milho, usado no

México como base para diversos pratos, como tacos, burritos e quesadillas. Nos Estados

Unidos, a Tortilla foi acrescida de farinha de trigo por dar maior maleabilidade e poder fazer

aos discos em tamanhos maiores (cf. Mayor, 2008).

Figura 1 - American Tortilla Vs. Mexican Tortilla

Com a imigração Europeia, destacou-se a gastronomia Italiana, que agradou não

apenas pelo paladar e pelas suas grandes porções, mas também por simbolizar a união de

família (cf. Cinotto, 2001). Na primeira metade do século XX as práticas alimentares

Italianas, até então destinadas quase exclusivamente ao cidadão Italiano a viver nos Estado

Unidos, passaram a ser introduzidas na classe média para o chamado cidadão Americano

(Cinotto, 2001). O Americano na procura pela autenticidade da gastronomia Italiana,

começou a dirigir-se a restaurantes onde a variedade de massas (prato típico Italiano) era

imensa. Nos dias de hoje, a Olive Garden, uma grande cadeia de restaurantes típicos Italianos,

expande-se cada vez mais. Porém, este já conta com oitocentos e sessenta e oito restaurantes

por toda a América (Statista, 2020), não foi apenas a nível da restauração que a gastronomia

Italiana proliferou. Esta também teve um grande peso na industrialização dos alimentos

(Cinotto, 2001). Produtos tais como, Heinz, Campbell e Chef Boyardee, famosos nos Estados

Martynuska, Małgorzata. “Cultural Hybridity in the USA exemplified by Tex-Mex cuisine.” International

Review of Social Research, 2017.
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Unidos da América, obtiveram reconhecimento na indústria dos alimentos enlatados. A pizza

veio a seguir, o disco de massa coberto com polpa de tomate e queijo foi publicitado em 1950

no New York Times Magazine, onde foi feita a previsão de que esta viria a ser tão popular

quanto os hambúrgueres (Cinotto, 2001). A figura 2 mostra a diferença entre a pizza original

Italiana e a pizza adaptada Americana.

Figura 2 - American Pizza Vs. Italian Pizza

A gastronomia Asiática, introduzida, tanto pelo fluxo de imigração vindo da China

como do Japão, foi rapidamente aceite pela população Americana, fazendo com que esta se

tenha expandido em grande escala para fora das respetivas comunidades. Entretanto, esta

recetividade só foi possível através da adaptação dos modos de preparação, transporte e tipos

de alimentos utilizados. Lee, et al. (2014), chamam a essa adaptação um processo de

‘Americanização’, que terá consistido no uso de mais frituras, na substituição de carnes não

aceites na cultura Ocidental (ex. carne de cão), na utilização de caixas que facilitam o

transporte e no consumo em movimento. A comida Chinesa foi a primeira comida Asiática a

entrar nos Estados Unidos da América. Nos anos de 1980 tornou-se a mais famosa

gastronomia étnica por causa das mudanças nas leis de imigração. Inicialmente a gastronomia

Chinesa foi rejeitada pelos Euro-Americanos, pois esta tinha uma conotação histórica

negativa devido à utilização de animais pouco comuns na gastronomia Ocidental (cf. Chen,

2017). Foi também pelo facto do comitê de saúde, nos anos de 1907 e 1908, ter encontrado

ratos mortos em restaurantes Chineses, que estes foram associados a pobres condições de

higiene. A atípica gastronomia e a falta de condições de salubridade, fez com que a população
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Americana associasse a cultura Chinesa com a peste bubónica23. Portanto, os restaurantes

situavam-se estritamente nas Chinatowns24. Alguns dos alimentos cozinhados consistiam em

barbatanas de tubarão, ninhos de pássaros25 (Bird’s Nest), pepinos do mar, brotos de bambu

entre outros. A gastronomia Chinesa terá ganho fama a nível nacional Americano pois esta

apresentava preços reduzidos que apelaram às minorias sociais como os Afro-Americanos e

os Judeus que, pelas condições económicas menos favoráveis, se dirigiam mais a estes

restaurantes (cf. Chen, 2017). A curiosidade crescente por algo exótico contribui também para

o aumento da afluência a estes estabelecimentos. Ao longo do tempo foram adaptando os seus

menus para atender a um público mais Ocidental, com destaque para o prato Chop Suey26 (Fig

3 e Fig 4).

26 Chop Suey é um prato composto de carne de porco, frango, brotos de feijão, especiarias que formam um molho

e a sua base é o macarrão frito. Tornou-se popular entre os Americanos na era da corrida do ouro (Golden Rush).

Na China é considerado um prato ordinário e não é tão consumido. Diferentemente da América, onde este prato

foi totalmente aceito e é um ícone da gastronomia étnica do país até os dias atuais. Para maiores informações,

veja: Haiming, Liu. (2009). Chop Suey as Imagined Authentic Chinese Food: The Culinary Identity of Chinese

Restaurants in the United States. Journal of Transnational American Studies.

25 Ninhos de pássaros (Bird’s Nest) usados como prato para pessoas de alta classe social. Existe uma crença

popular na China de que a sopa gelatinosa feita desta iguaria aumenta a longevidade de vida e o vigor físico de

quem a consome. É um prato muito caro, devido ao seu modo de produção, saliva dos pássaros e a apanha destes

ninhos nas pequenas caves dos paredões nas encostas das montanhas. Este prato é conhecido como “o caviar da

Ásia”. Para mais informações, veja:

https://www.hindustantimes.com/more-lifestyle/here-s-why-edible-nests-made-of-bird-spit-are-a-delicacy-in-chi

na/story-bZlT6jLlGlV0TGcELzF9pI.html

24 Chinatown é um espaço da comunidade Chinesa dentro de grandes centros urbanos nos Estados Unidos da

América. São ruas comerciais dedicadas à venda de produtos típicos vindos da China, assim como nas relações

intra-étnicas nos restaurantes e turismo local. Para maiores informações veja, Santos e Yan (2008).

Representational politics in Chinatown: The ethnic other. 879-899.

23 A peste negra ou peste bubónica, foi uma pandemia trazida da Ásia para a Europa que dizimou um terço da

população europeia na segunda metade do século XIV. A doença propagou-se devido às más condições de

higiene da época, através dos ratos e depois das pulgas. As pessoas infectadas ficavam com manchas escuras

pela pele e morriam entre três e cinco dias após a infecção. Duncan CJ, Scott S. What caused the Black Death?

Postgraduate Medical Journal 2005; 81:315-320.
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Figura 3 - American Chop Suey Figura 4 - Chinese Chop Suey

Hoje em dia os restaurantes Chineses estão presentes nas principais metrópoles do

país, como em Nova York, Filadélfia, St. Louis, Chicago, São Francisco e Los Angeles (Chen,

2017).

A culinária Japonesa teve destaque por cinco vertentes: devido à alta qualidade dos

alimentos utilizados; devido ao equilíbrio nutricional dos pratos confecionados; à qualidade

de apresentação, com a utilização de flores para ornamentar os pratos; ao empratamento dos

alimentos de formas originais, com a utilização de travessas em formato de barco; e sobretudo

pela diferença entre tamanhos das porções servidas, quando comparado com as quantidades

consideradas “normais” em restaurantes no Japão (cf. Murayama, 2012).

Os pratos Japoneses que ganharam mais reconhecimento são o sushi e o sashimi

(Murayama, 2012). O sushi alcançou notoriedade na imprensa Americana nos anos de 1960.

Ao mesmo tempo, na zona de Los Angeles, estes pratos foram adaptados aos gostos

Americanos e assim começaram a abrir vários sushi-bares na Califórnia (House, 2018).

Nas figuras 5 e 6 nota-se a diferença na confeção do próprio prato e no tamanho da

dose servida.
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Figura 5 - American Sushi Figura 6 - Japanese Sushi

Pode-se concluir que o multiculturalismo teve um pesado efeito sobre a cultura

alimentar do povo Norte-Americano. No entanto, estas “injeções” culturais não foram apenas

ao nível do alimento, foram também relativas à perspetiva ideológica perante os

comportamentos alimentares.

Perspetiva da alimentação do passado à contemporaneidade

Não só os comportamentos associados à alimentação mudaram mas também as

perspetivas sobre eles. Diferentemente da era medieval, a sociedade contemporânea passou a

valorizar quem tem o corpo magro (cf. Montanari, 2006). Até aos dias de hoje as perspetivas

que os povos apresentam perante o corpo e os comportamentos alimentares, têm vindo a

variar. Pois, a imagem corporal no sentido de aparência física está inserida no contexto

sociocultural da época em que se vive, esta pode ser a representação de um grupo de pessoas e

caracterizar a identidade. A pré-história da humanidade foi marcada por períodos de escassez

alimentar (cf. Montanari, 2006). Portanto, aqueles que apresentavam uma maior capacidade

física seriam automaticamente nomeados para tarefas como a busca de alimentos. A boa

condição física em que se encontravam permitia-lhes partir em longas jornadas em busca de

mais alimento e serem bem sucedidos num possível cenário de fuga, no caso de ataque de um

animal. Tomando uma perspetiva mais Ocidental, podem-se fazer algumas considerações

históricas. Desde a era medieval até ao século XVIII, mesmo com os avanços tecnológicos na

agricultura e na produção de alimentos, a maioria dos seres humanos eram mal nutridos.

Consequentemente, os corpos voluptuosos passaram a ser indicação de saúde, de poder e de
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abastança. No século XIX, as percepções sobre a obesidade foram alteradas e começaram a

ser consideradas prejudiciais à saúde e um estigma para a estética (cf. Montanari, 2006). É

introduzido na moda, o corpete, uma vestimenta usada desde a era medieval, símbolo da era

Vitoriana. Essa indumentária era usada pelas mulheres da elite na sociedade britânica. Tinha o

propósito de evidenciar uma postura elegante e reduzir o tamanho da cintura através de laços

que eram apertados atrás. Ao mesmo tempo fazia a distinção entre classes sociais. Com o

século XX, marcado pela cultura de corpos magros, a indumentária volta a ganhar fama mas

também passa a ser criticada (cf. Schwarz, 1979). A prática de dietas com fim ao

emagrecimento e os media reafirmando as figuras delgadas como simbologia da elegância

vieram transformar mais uma vez o padrão de beleza (Eknoyan, 2006). Foram dadas

atribuições negativas à obesidade, como falta de disciplina, de autocontrole e comportamentos

inconscientes ligados a distúrbios psicológicos (Eknoyan, 2006).

O fast-food está também muitas vezes associado a classes sociais mais desfavorecidas

devido ao seu preço reduzido (cf. Thiemann e Roman-Alcalá, 2019). Segundo o Centers for

Disease Control and Prevention dos Estados Unidos da América (2019), 39,8% da população

Norte-Americana sofre de casos de obesidade mórbida, havendo maior incidência no Sul do

que no Norte:

● 6 estados dos Estados Unidos da América tem 35% de maior índice de obesidade entre

cidadãos brancos.

● 15 estados têm 35% de maior índice de obesidade entre cidadãos Hispânicos.

● 34 estados e o Distrito de Columbia tem 35% de maior índice de obesidade entre

cidadãos Afro descendentes.

Evidencia-se pelos dados acima que os Afro-Americanos são o grupo com

maior índice de obesidade na população Norte-Americana, com os estados concentrados na

região Sul, e também, com comorbidades associadas a este tipo de doença (Centers for

Disease Control and Prevention dos Estados Unidos da América, 2019). São principalmente,

as redes de fast-food que estão na origem deste problema que se mantém até aos dias de hoje

(Thiemann e Roman-Alcalá, 2019). A cultura de fast-food27 é um marco da

27 Para Thiemann e Roman-Alcalá (2019), o fast-food é um termo com múltiplos significados relacionados à

cultura do país de consumo desse tipo de serviço. Assim como, este consumo de fast-food, de acordo com

autoridades médicas, encontra-se diretamente ligado a problemas de obesidade, aumento da tensão arterial,
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pós-industrialização; foi a maneira encontrada para preparar e consumir refeições rápidas que

atendessem o modus vivendi excessivamente acelerado da população. O agravamento e

aumento dos casos de obesidade tem sido motivo de preocupação. Esta passa a ser mesmo

considerada uma doença com consequências físicas graves. Para combater o problema há

correntes que defendem o retorno do slow-food28. Entende-se por slow-food um tipo de

comida preparada com ingredientes frescos e de um modo mais natural e caseiro (cf.

Heitmann et al., 2011). Uma maior preocupação em relação ao tipo de preparação e tipo de

alimento consumido será necessária. Em 1961, a cirurgia de banda gástrica generaliza-se

como tratamento para a obesidade e como cirurgia estética (cf. Eknoyan, 2006). No século

XXI, dá-se, portanto, um aumento do número de cirurgias com fim a melhorar o aspeto físico.

A constante preocupação com a estética do corpo tem sido cada vez mais levado a casos de

magreza excessiva (Eknoyan, 2006). A anorexia é um distúrbio psiquiátrico que causa danos

físicos e psicológicos. Ocorre com maior incidência em mulheres jovens dos países

Ocidentais devido à busca dos corpos “perfeitos”29, influenciadas, na sua grande maioria,

pelos meios de comunicação tradicionais e redes sociais. Há registos médicos que apontam

para o aumento deste distúrbio em 1970 (cf. Martínez-González et al., 2020). Outro aumento

é evidenciado no período entre 1990 e 2013, possivelmente, devido à consciencialização para

os tratamentos e prevenção de distúrbios mentais associados à alteração excessiva do físico

(cf. Hoek, 2016). Embora a anorexia não seja o único problema associado ao comportamento

alimentar, este é um dos que se têm revelado mais preocupantes na sociedade Ocidental.

Estudos analisam que os distúrbios alimentares se mostram com maior índice em jovens

mulheres de países ocidentais (Qian et al, 2021). Nos últimos anos, o objetivo já não tem sido

29 Segundo um estudo Britânico o conceito de corpo ideal na atualidade resume-se a “Essentially, the male ideal

is an inverted pyramid with broad shoulders and small waist, while the female ideal is an hourglass with a small

waist-to-hip ratio” (Today, 2016).

28 O retorno do slow-food é um movimento iniciado nos anos de 1970 na Itália, oficializado em 1989, pelo

Italiano Carlos Petrini em Paris, como contracultura ao fast-food. Há um desdobramento em muitas vertentes,

tais como, produção alimentícia sustentável, a redescoberta da paisagem local e dos recursos naturais, com o

propósito da não-dependência da indústria, investimentos na educação alimentar, que promovem o interesse por

produtos e sabores locais e  a formação de cidades do slow-food, área mais recente de atuação, 1999.

diabetes, problemas dentários e outros fatores de risco para a saúde do corpo humano (Pietrangelo e Holland,

2018).
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o do corpo magro e leve, mas sim o aumento de massa muscular (cf. Andreasson e Johansson,

2014). Os espaços para as práticas de exercícios físicos fazem, hoje, parte da rotina de muitos

indivíduos. Começa assim, a cultura fitness. Esta cultura, consiste na alimentação saudável e

nos exercícios físicos para a moldagem e o culto do corpo, exercícios estes, realizados ou em

ginásios ou em espaços livres. Em seu torno, criou-se uma indústria de proporções globais. A

cultura fitness e os conceitos de beleza estão intrinsecamente ligados aos valores

Norte-Americanos, valores estes, que acabaram por se tornar um fenómeno mundial

(Andreasson e Johansson, 2014). A busca pelo desenvolvimento dos músculos, inicialmente

era apenas uma preocupação masculina e esta teve início na Roma e na Grécia antigas. Porém

do final do século XX ao início do século XXI, após as guerras e consequentes

transformações culturais, os homens queriam reafirmar a sua masculinidade. Então, nos anos

de 1970, a construção dos músculos nos ginásios foi a opção adoptada para combater o stress,

as doenças e a fraqueza física, que era causada pela sociedade da época. Nos anos de 1980,

houve um desenvolvimento da cultura fitness que alcançou também as mulheres. Segundo

Andreasson e Johansson (2014), na cultura contemporânea, o fitness já é estudado como uma

subcultura.

Os transtornos alimentares referidos são todos causados por circunstâncias biológicas

e sociais, orientados por padrões culturais (cf. Becker, 2007). Os estudos na área da psicologia

atestam que a pressão da sociedade por causa da imagem corporal, em colaboração com as

redes sociais, causam transtornos alimentares, principalmente nas adolescentes do sexo

feminino. Transtornos como a anorexia30 e a bulimia31 (cf. Souza et al., 2014). Assim como, a

vigorexia32, transtorno associado a uma alimentação restritiva, com substituição de alimentos

por suplementos, acometida com maior frequência entre jovens adultos do sexo masculino (cf.

Camargo et al., 2008).

Assim se conclui que as relações estabelecidas na sociedade com a alimentação devem

ser constantemente reavaliadas e trabalhadas.

32 Vigorexia, execução exaustiva de exercícios físicos, com a intenção de obter um corpo com grande massa

muscular (Camargo et al., 2008).

31 Bulimia, definida pela ingestão de alimentos por excesso e seguidamente, uma purga é feita como forma

compensatória (Souza et al., 2014).

30 Anorexia, uma auto privação alimentar, que leva a pessoa a consumir menos calorias do que o recomendado

(Souza et al., 2014).
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