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Resumo: Classificar um alimento como comestível perpassa relações de poder, 

higiene, saúde, status e classe.  Quando este objeto foi considerado previamente 

como lixo, como sobra e como resto, sua classificação enquanto ‘comida’ traz 

um importante questionamento para se pensar a classificação daqueles que 

estariam relegados a comer dejetos dos outros.  

Assim, proponho compartilhar algumas considerações sobre minha 

dissertação de mestrado, a qual tinha como objetivo analisar a trajetória da vida 

dos alimentos e sua classificação enquanto comestível. Foi a partir da escolha 

da categoria analítica do podre como conceito liminar que permite pensar as 

variáveis da desta classificação e da classificação das pessoas, que desenvolvi 

uma etnografia da trajetória de certos alimentos na cidade de São Paulo, em 

feiras livres e no programa Mesa Brasil do SESC, buscando compreender a 

crueza da máxima “você é o que você come”.  

Através dos estudos de Mauss e Durkeim sobre classificação, mas também 

em relação às analises de Mary Douglas acerca de noções de pureza e perigo, 



em consonância com os estudos sobre alimentação que destacam a importância 

do processo de incorporação, que encontrei um referencial teórico que permitia 

pensar sobre a trajetória dos objetos/comida e daqueles que os consomem em 

uma relação que define ambas as vidas. Por meio das noções de objeto e abjeto 

apresento desta maneira, algumas cenas etnográficas que visam levar o leitor a 

caminhar comigo por algumas ruas e bairros de São Paulo para compreender os 

limites ou ainda a extensibilidade daquilo que chamamos de ‘comida’.  

Palavras chave: Comida, comestibilidade, lixo, podre, vida. 

 
Introdução: 

 

O resto da vida, aquilo que não se enquadra exatamente nas categorias 

aceitas está ainda presente e exige atenção (Douglas, 1976:198). 

 

Classificar um alimento como comestível perpassa relações de poder, 

higiene, saúde, status e classe. Assim, é objetivo desta apresentação 

compartilhar algumas considerações sobre minha dissertação de mestrado, a 

qual tinha como objetivo analisar a trajetória da vida dos alimentos e sua 

classificação enquanto comestível1.  

Foi a partir da escolha da categoria analítica do podre como conceito liminar 

que permite pensar as variáveis da desta classificação e da classificação das 

pessoas, que desenvolvi uma etnografia da trajetória de certos alimentos na 

cidade de São Paulo, em feiras livres e no programa Mesa Brasil do SESC, 

buscando compreender a crueza da máxima “você é o que você come”. 

Partindo da premissa de que a ideia de ‘lixo’ é uma categoria complexa e 

dinâmica, criada em um ato classificatório onde as pessoas decidem aquilo que 

deve ser conservado e o que deve ser jogado fora, isto é, que nada é ‘lixo’ em si 

mesmo, pretendo questionar o que seria o lixo, e o que seria considerado 

‘comida’ ao observarmos objetos classificados como tal. 

Em minhas análises busquei indagar: como um objeto definido como comida 

perde esse estatuto e se torna lixo? Como posteriormente este mesmo objeto 

                                                        
1 Parte das discussões apresentadas neste paper constituem extratos de discussões presentes 

em minha dissertação de mestrado, mas que não foram ainda publicadas em forma de artigo 
sobre o tema das ‘comidas que vem do lixo’. 



muda de estatuto e é considerado comida? Para quem essa mudança ocorre? 

Quais os efeitos de tal transformação? 

À luz de minha pesquisa de campo foi possível perceber que, para além de 

uma mudança semântica que transforma o estatuto dos objetos, este processo 

é, assim, o próprio processo de criação da categoria de comida, que tem seu 

estatuto de objeto transformado em relação à sua comestibilidade. E que indo 

mais além, transforma a própria noção de pessoa daqueles que incorporam tal 

‘comida’. Nesse sentido, pretendo a partir de certas cenas etnográficas discutir 

o processo classificatório e a relação entre objetos e pessoas através da 

categoria de podre, e da classificação do que para alguns é chamado de ‘lixo’. 

 
A classificação 

 
Cotidianamente, decidimos o que comer e, sem mesmo pensar, 

classificamos aquilo que consideramos comida e aquilo que não o é, ou deixou 

de ser. Escolhemos aquilo que gostamos de comer, mas também aquilo que 

definimos como comestível.  

É senso comum pensar que olhar um alimento, sentir seu cheiro e sua 

textura é algo ‘natural’, isto é, que experienciamos sensações que são 

fisiologicamente dadas e, conjuntamente a um saber científico que está 

cotidianamente imbricado em nossas relações, decidimos o que é ou não 

passível de ser consumido como alimento. 

Ao pensarmos na palavra comida, diversos símbolos, metáforas, sensações, 

desejos e memórias são despertados por todo o corpo. Os órgãos do sentido 

podem sofrer as mais profundas transformações pelo simples lembrete da 

necessidade/vontade de um dos atos mais culturais das atividades básicas à 

sobrevivência (Mintz, 2001; Belasco, 2008; Ashley, 2004). 

No entanto, quais sensações se remetem a nós quando vemos, ouvimos ou 

lemos cenas, como a descrita abaixo, acerca do consumo de comidas que vem 

do lixo? 
Dona Anete é um bípede, mamífero, possui o telencéfalo altamente 
desenvolvido e o polegar opositor. É, portanto, um ser humano... Os 
alimentos que Dona Anete trocou pelo dinheiro (...) serão consumidos 
por sua família num período de sete dias (...). Alguns tomates (...) foram 
transformados em molho para a carne de porco. Um destes tomates, 
que segundo o julgamento altamente subjetivo de dona Anete, não 



tinha condições de virar molho, foi colocado no lixo. Lixo é tudo aquilo 
que é produzido pelos seres humanos, numa conjugação de esforços 
do telencéfalo altamente desenvolvido com o polegar opositor, e que, 
segundo o julgamento de um determinado ser humano, num momento 
determinado, não tem condições de virar molho (...). O lixo atrai todos 
os tipos de germes e bactérias que, por sua vez, causam doenças. As 
doenças prejudicam seriamente o bom funcionamento dos seres 
humanos. Além disso, o lixo tem aspecto e aroma extremamente 
desagradáveis. Por tudo isso, ele é levado na sua totalidade para um 
único lugar, bem longe, onde possa, livremente, sujar, cheirar mal e 
atrair doenças (...). O tomate que dona Anete julgou inadequado para 
o porco que iria servir de alimento para sua família pode vir a ser um 
excelente alimento para o porco e sua família, no julgamento do porco 
(...). Os materiais de origem orgânica, como os tomates (...) são dados 
aos porcos como alimento. Durante este processo, algumas mulheres 
e crianças esperam no lado de fora da cerca na Ilha das Flores. Aquilo 
que os porcos julgarem inadequados para a sua alimentação, será 
utilizado na alimentação destas mulheres e crianças. Estas mulheres e 
crianças são seres humanos, com telencéfalo altamente desenvolvido, 
polegar opositor e nenhum dinheiro. (Texto Original de “Ilha Das 
Flores”, de Jorge Furtado). 

 
A cena do filme “Ilha das flores” de Jorge Furtado traz um importante 

questionamento sobre a construção da classificação da categoria de lixo e 

também da categoria, ou ainda, do objeto, comida, talvez porque esta cena nos 

faz indagar, o que possibilita classificar algo como comida. 

Fischler (1995), ao se debruçar sobre o tema da classificação do ‘bom para 

comer’, afirma que o espírito humano apresenta a particularidade de produzir 

categorias, taxonomias, normas e regras. O autor cita Tylor para falar da 

“tendencía del espíritu humano a agotar el universo por médio de una 

clasificación (to classify out the universe)” (Fischler, 1995:59), assumindo, assim, 

que o processo mental que consiste em criar categorias constitui nosso principal 

meio de conceber o mundo, de dar sentido ao que vivemos e às nossas 

experiências. “Parece constituir una particularidade de la espécie, responder 

pues, a la naturaleza humana”(Idem, ibidem). 

No entanto, apesar da universalidade deste processo, ou ainda, deste ser 

definido como parte da ‘natureza humana’, desde o principio de minhas analises 

falo de uma classificação do comestível que está associada à questão da 

necessidade e essa especificidade do domínio do que compreendemos como 

biológico sobre a cultura/sociedade traz um conflito para a própria definição de 

alimento e comida. Se a comestibilidade é vista como uma proeminência do 

biológico, do passível de ser alimento em termos físicos, como pensar a 



classificação ou a transformação do lixo em comida, sendo essa um combustível 

para um corpo que precisa de energia? 

É preciso pensar então, na classificação dos objetos, aquilo que é lixo e o 

que deixa de ser, concebendo o que está envolvido na criação e no controle da 

comestibilidade dos alimentos e as esferas de poder que inferem sobre essa 

nomeação. No entanto, o comestível e o não comestível podem ser classificados 

de diferentes maneiras, e por isso enfatizo a especificidade do meu campo de 

pesquisa. 

     ***** 

Certa manhã, considerada típica no programa Mesa Brasil do município de 

São Paulo, a responsável pela coordenação da unidade Carmo recebeu uma 

ligação de uma fábrica de doce de banana buscando saber se o programa 

aceitaria a doação de algumas toneladas de casca de banana que até o 

momento seriam descartadas. 

Em resposta, a coordenadora disse que não poderia tomar essa decisão 

sozinha e que precisaria consultar a coordenação estadual. Luciana, diretora 

estadual do programa, foi então informada sobre o pedido de doação. A primeira 

ação de Luciana foi telefonar para o microbiologista que presta consultoria para 

o Mesa Brasil e perguntar a ele sobre os riscos do consumo desse alimento e 

sobre como a higienização e preparo de tal alimento deveriam ser conduzidos, 

caso a doação fosse aceita. O microbiologista pediu um tempo para pensar. 

Após alguns minutos ele retornou à Luciana e disse ser possível aceitar a 

doação, dizendo que a higienização da casca poderia ser feita através de sua 

fervura ou cozimento e que ela seria uma fonte importante de nutrientes. 

Depois dessa ligação, Luciana consultou as culinaristas para que a 

possibilidade de receitas com a casca da banana fosse pensada. As culinaristas, 

então, fizeram uma rápida pesquisa e apresentaram uma pequena lista de 

diversas receitas. Agora era a vez das nutricionistas realizarem uma pesquisa 

sobre os nutrientes que poderiam ser encontrados nesse alimento e assim 

compreender se ela seria uma fonte importante na complementação nutricional 

das entidades atendidas pelo programa. 

As nutricionistas chegaram à conclusão de que a casca da banana era rica 

em nutrientes e que, além disso, era possível criar uma ampla variedade de 

receitas com ela, o que permitiria um grande aproveitamento da doação, sem 



mencionar ainda a questão da higienização e armazenamento que não exigiam 

grandes esforços das entidades atendidas. 

A doação foi aceita e todas as instituições atendidas pelo programam no 

município de São Paulo receberam alguns quilos de casca de banana, mas 

somente após um curso de formação no qual um representante de cada entidade 

aprenderia a fazer todas as receitas levantadas pelas culinaristas. As principais 

delas eram bolo de casca de banana, torta, brigadeiro e farofa. 

    ***** 

Quando pensamos em tornar passível de ser comida uma casca de banana 

para alguém que passa fome, essa transformação cultural é vista como criativa 

e extremamente profícua porque a necessidade do alimento se tornaria superior 

à ideia de um alimento que, além de não tóxico, pudesse ser saboroso. 

Entretanto, resgato na discussão até aqui apresentada a ideia de que a 

propriedade de comestibilidade em si é uma relação; uma relação entre corpo, 

fala, nomeação, biologia, cultura e sociedade. 

A seleção dos alimentos é uma atividade tão cotidiana em nossas vidas que 

pode ser até mesmo considerada banal e, assim, não digna de atenção. 

Escolhemos o que nos parece comestível, o que nos parece comível, aquilo que 

nunca o foi ou até mesmo aquilo que deixou de ser comida. Os processos 

culturais tornam algo comestível ou o mantém nesta posição de não comestível, 

pois afinal de contas, tudo que é classificado como comida é, ao menos, para 

seus comensais, comestível. 

A transformação do objeto casca da banana em um alimento, em comida, 

nos mostra que essa separação entre as dimensões da vida entre biológica e 

social não se dá exatamente desta maneira. Ao compreendermos os alimentos 

ou os objetos como um todo através de uma perspectiva na qual suas 

propriedade por si só não podem ser identificadas como “atributos fixos das 

coisas, mas sim como processuais e relacionais, praticamente experiências” 

(Ingold, 2011: 50 – tradução livre), a própria noção do que consideramos bom 

para comer questiona a divisão das dimensões de um objeto e de sua vida. 

Nesse sentido, o fato da casca da banana se tornar comida, ou seja, sair de 

seu estatuto de lixo no qual não era considerado em nenhum momento como 

alimento, é um processo cultural em seu sentido mais amplo. No entanto, quando 

falamos do comestível ou não comestível estamos aqui falando de um contexto 



de precariedade. A casca de banana poderia ser sim transformada em alimento 

através de concepções políticas de aproveitamento total de comida, ou de 

movimentos antidesperdício e anticapitalistas como o freeganismo2. Todavia, a 

casca de banana se tornou comida aqui para pessoas que estavam, segundo os 

profissionais do próprio programa, em uma situação de vulnerabilidade. 

Atentando para essa especificidade, gostaria de relatar uma situação que 

permite iluminar esta discussão. Em meu campo no Mesa Brasil, participei de 

um curso de formação sobre gestão de sobras de alimentos. Havia no curso 

diferentes profissionais da nutrição e assistência social, responsáveis pelas 

instituições que recebiam doações do programa, além de um grupo de donas de 

casa desavisadas que buscavam receitas para seus lares. Na apresentação do 

caso da casca da banana, após uma longa discussão, uma aposentada de 

classe média alta pediu a palavra e manifestou o seu contentamento com o 

curso: “Isso é demais, vocês poderiam passar depois as receitas desses pratos 

feitos com casca de banana? Vou passar tudo para minha empregada e ela vai 

ficar muito feliz em poder reaproveitar todas essas coisas” (Diário de Campo, dia 

18/04/2013). 

Pergunto então, para quem é destinada a casca de banana? Seria este 

objetos apenas ‘estranho’, não usual ou a sua comestibilidade estaria associada 

à quem este se destina? 

A hierarquia do comestível começa a aparecer nesta discussão a partir do 

momento em que certos alimentos se tornam comestíveis para certas pessoas, 

e deixam de ser para outras, ou ainda, nunca foram ou irão ser. O comestível, 

ou o processo de transformar algo em comida, está diretamente associado à 

categoria de pessoa do comensal. 

                                                        
2 O freeganismo é um estilo de vida alternativo baseado no boicote ao consumo, já que os 
processos produtivos geram exploração de animais e humanos, além de graves impactos 
ambientais. A palavra freeganismo surgiu da junção das palavras em inglês vegan e free, pois a 
ideia freegan surgiu do veganismo, onde se evitam impactos ambientais, mas expandindo isto 
com o anarquismo, ao boicotar também tudo o que gera custos humanos. Desta forma, a curto 
prazo, o freeganismo propõe reaproveitar alimentos e objetos descartados pela sociedade de 
consumo, reduzindo o desperdício gerado por ele; a longo prazo, propõe que o movimento seja 
o produtor de seus próprios meios de sobrevivência.  
Assim, os freegans buscam construir autonomia, vasculhando, ao invés de comprar, e coletando 
comida no lixo, ao invés de adquirí-la. Isto faz com que a maior parte dos freegans habite grandes 
cidades, onde o lixo é abundante e rico. Uma prática comum entre os freegans é o mergulho no 
lixo, de onde eles obtêm móveis, roupas, utensílios e comida.  



Reitero então, a pergunta de Fischler, “porque comemos o que comemos?” 

ou ainda, porque não consumimos certas substâncias, “porque não consumimos 

tudo o que seria biologicamente comestível?” (1995). 

Em minha pesquisa de mestrado, busquei percorrer o trajeto da construção 

da comestibilidade para assim compreender o que está envolvido neste 

processo classificatório, o qual é um processo de exclusão e hierarquização. 

Neste paper, pretendo, no entanto, enfocar na classificação de objetos que antes 

eram concebidos como lixo por alguns e que se transformaram, ou ainda foram 

definidos como comida para outros. Busco compreender dessa forma, como 

esse processo de classificação dos objetos atua diretamente na classificação 

das pessoas que se relacionam com eles, e mais especificamente, que os 

consomem. Isso, pois, a comestibilidade vai se delineando como um demarcador 

social. 

Em uma outra situação vivida em campo, esse processo classificatório pode 

ser melhor compreendido, e é esta cena que relato abaixo: 

“Em uma das minhas visitas a Sapopemba, após passar a manhã toda 

tentando observar a feira do Madalena, resolvi conjuntamente a amigo visitar 

Ana Paula. Havíamos almoçado a comida de Dona Nazinha, cozinheira 

formidável do CEDECA. Comemos muito e depois nos dirigimos, por volta das 

duas da tarde, para a casa de Ana. Chegando lá, conversamos com ela sobre 

uma próxima visita à feira, na qual ela pudesse me acompanhar e para que 

também pudéssemos trocar algumas ideias sobre minha pesquisa.  

A casa da Ana é uma casa de alvenaria, pequena, sem acabamento e 

dividida em praticamente dois cômodos. Uma cozinha junto à sala e o quarto no 

fundo. Existe uma parede que separa a área privada da área social da casa. A 

cozinha se localiza na entrada. Logo do lado da porta, ao lado a pia junto à 

geladeira com os armários de alimentos acima, fica o fogão. Quando entrei em 

sua casa, já senti um cheirinho de comida sendo feita. Ana estava cozinhando 

feijão e refogando algumas cebolas com alho, pois “estava com muita vontade 

de comer feijão tropeiro”. O cheiro da comida dava água na boca, mesmo depois 

de ter almoçado havia tão pouco tempo.  

Após conversarmos um pouco sobre como gostávamos de feijão e sobre a 

comida de Dona Nazinha que havíamos comido, Ana olhou para mim e disse: 

“Você que gosta de podre né? De estudar comida do lixo, o que você acha desse 



frango? Encontrei ele descongelando no lixo, mas acho que se eu der uma 

fervida fica bom né?”  

Sem responder, fui olhar o frango que Ana já ia tirando do pacote de isopor 

para colocá-lo na panela e percebi que ele estava com uma aparência bem 

esverdeada, e quando ele caiu na panela e começou a cozinhar, senti um cheiro 

muito forte. Na lateral da embalagem do frango havia um aviso: “Este alimento 

tem alto risco de contaminação alimentar”. 

Particularmente, não acho muito agradável o cheiro do frango cozido e logo 

após colocá-lo na panela, Ana adicionou um pouco de vinagre pra “matar todos 

os bichos”. Acho que nesse momento minha expressão não era muito boa. O 

cheiro do vinagre misturado ao do frango cozinhando em um dia especialmente 

quente começou a me enjoar. Fiquei preocupada com a possibilidade de Ana me 

oferecer o frango para experimentar, porque realmente não saberia o que 

responder, mas como havíamos dito que já tínhamos almoçado, essa 

possibilidade me pareceu distante. Tentando quebrar o gelo da situação, Ana me 

disse que outro dia, quando tivesse ‘outra comida’, me chamaria para um almoço 

gostoso.”  

    ***** 

Ao falarmos na classificação do frango de Ana enquanto comida, 

poderíamos justificar esta ação como motivada por uma falta, por uma 

necessidade ou ainda uma situação específica de precariedade. O papel de Ana 

enquanto um ser humano que classifica estaria sempre condicionado ao limite 

de sua fome. Entretanto, como já foi apontado acima, nem tudo que é 

biologicamente comestível é também culturalmente comestível. Assim, se 

podemos aplicar essas duas variáveis em diversas situações, até mesmo na 

situação do frango encontrado no lixo, não nos parece fazer sentido pensar o 

comestível ou, mais ainda, o bom para comer associado a esses dois campos 

duais do saber.  

Ao analisar Ana enquanto classificador, podemos chegar a algumas 

conclusões sobre o processo de classificação das pessoas e mais ainda das 

pessoas em relação às coisas e vice e versa, pois é parte da definição da 

categoria de pessoa classificar e decidir, não podendo separar esse estatuto da 

questão da categorização. Também indo na direção contrária de certos estudos 

que afirmam que “los pobres no comen lo que quieren, no lo que saben que 



deben comer, sino lo que pueden” (Garcia, 2009:9), pretendo ressaltar que a 

proposição ‘bom para comer’ é parte de nossa definição enquanto pessoa, e isto 

traz uma perversidade que acaba por estar intrínseca a qualquer classificação 

(Douglas, 1976): a exclusão. 

***** 

A preocupação em desvelar os meandros do processo classificatório levou 

Mauss e Durkheim a dedicarem um ensaio datado do início do século vinte sobre 

As Formas Primitivas de Classificação (1981). Segundo os autores, na forma 

mais simples de classificação, “a classificação das coisas reproduz a 

classificação dos homens” (1981:199). As primeiras categorias lógicas foram 

categorias sociais, as primeiras classes de coisas foram classes de homens nas 

quais as coisas foram integradas, isto é, “as coisas eram tidas como fazendo 

parte integrante da sociedade e era seu lugar na sociedade que determinava seu 

lugar na natureza” (Idem, ibidem). 

Na análise dos autores, os mesmos sentimentos que estão na base da 

organização social também presidiram à repartição lógica das coisas; “as coisas, 

de certo modo, mudam de natureza segundo as sociedades” (Durkheim et 

Mauss, 1981:201). Em relação à alimentação e a classificação dos objetos 

enquanto alimentos, pensamos fazer o caminho inverso, mas podemos observar 

com as descrições já apontadas que o lugar das coisas na sociedade ainda 

determina o lugar das coisas e das pessoas em relação à natureza. 

O frango classificado por uma pessoa como lixo foi, posteriormente, 

classificado por Ana como comida. O frango tem sua classificação de comestível 

definida em relação às diversas variantes que vão além do que chamamos de 

biologia, sendo esta também um constructo social e uma das vozes que o 

classificam. Nesse sentido, o que pensamos advir da própria natureza, ou ser 

um fato científico, também é construído através de paradigmas de nossa própria 

sociedade, e assim não nos diferenciamos tanto do que Mauss e Durkheim 

(1981) chamavam de povos primitivos. 

Além desta primeira aproximação, a relação entre as coisas e as pessoas 

trabalhadas na construção desta etnografia também são explicitadas a partir da 

comparação com as primeiras formas de classificação descritas por Mauss e 

Durkheim (1981). Se classificamos as coisas em relação ao lugar que elas têm 

na sociedade, isto é, a partir de construções sociais que também são biológicas, 



psicológicas, físicas, entre outras, vemos que a incorporação dos objetos os 

quais classificamos enquanto comida vai, conforme seu processo de absorção, 

se tornando um classificador de seu comensal. 

Não nos afastamos muito do que pensamos ser sabedoria dos povos ditos 

primitivos quando concordamos com a afirmação ‘somos o que comemos’, ou ao 

menos, que o que comemos se converte em nós mesmos.  
 
Esta ‘creencia’ se encuentra por doquier, y especialmente en el mundo 
occidental desarrollado. En nuestra própria cultura, la sabiduria popular 
sostiene una ideia que no es diferente. El alimento consumido tiende a 
transferir analógicamente al comensal algunos de sus caracteres 
(Fischler, 1995:67). 

 
Segundo Fischler (1995), esta maneira de representar a incorporação 

parece traduzir, em efeito, uma característica essencial do vínculo do homem 

com seu corpo. Ela parece fundar a tentativa constante na maioria das culturas 

de dominar o corpo e através dele o espírito, a pessoa, a identidade. No interior 

de uma mesma cultura um grupo define muito frequentemente o grupo vizinho 

como ‘comedores de...’, como muito bem apontado por Dumont (1997) sobre a 

Índia, na qual a estrutura hierárquica da sociedade se traduz claramente através 

dos alimentos que cada casta pode consumir. 

A comestibilidade dos objetos também se mostra associada à ideia de 

animalidade e humanidade, ou o que pode ser definido como o estatuto de 

pessoa, e neste ponto a classificação dos alimentos se prova ainda ‘melhor para 

pensar’. Ana, ao classificar o frango do lixo como alimento teve sua noção de 

pessoa (Mauss, 1974) deslocada e aproximada de uma ideia de animalidade, de 

comer como bicho, pois, mesmo se encontrando em uma situação mais perversa 

do que aborda Sahlins (1979) em relação aos comedores de cavalo, podemos 

dizer que a humanidade de uma pessoa é proporcional à categoria de 

comestibilidade de certos alimentos. “La comida ‘en bruto’ es portadora de um 

peligro, de um salvajismo que conjura el aderezo: así marcada pasando de la 

naturaleza a la Cultura será considerada menos peligrosa” (Fischler, 1995: 76).  

A comida da Ana não era uma comida em ‘bruto’, uma comida crua, mas era 

mais do que isso, era uma comida que vinha do lixo, que estava de volta ao 

domínio da natureza, dos processos não controlados de vida e morte. 

 



 O porquê do podre enquanto categoria analítica3 
 

O que seria então o lixo? “Uma coisa dotada de qualidades desprezíveis e 

asquerosas, associado sempre ao inútil e o perigos, um lugar no qual se mantém 

distancia, um local de despejo, abandono e esquecimento” (De Lucca, 2007). 

Mas porque não utilizei essa a categoria para se pensar comida e 

comestibilidade?  Se levarmos em consideração o fato crucial de que a partir do 

momento que as pessoas comem aquele objeto ele deixa de ser lixo, ele é 

comida, a categoria ‘lixo’ perde nesse sentido seu potencial analítico, o podre, 

no entanto, como objeto liminar, ou ainda, enquanto ponto virtual se mostra como 

mais interessante para se pensar a classificação dos dejetos de alimentos do 

que partir da sua definição a apriorística de lixo. 

É essa liminaridade que Mary Douglas, em Pureza e Perigo (1976), aborda 

em relação à alimentação. A antropóloga vê no podre e outros tipos de 

confusões, isto é, naquilo que não é purificado, elementos que são abominados 

em muitas culturas. Nesse sentido, o podre seria algo abominado, pois traz a 

lembrança da confusão, da desordem e do lixo. Quando a ciência tenta 

classificar o que é podre, a tentativa seria, então, de uma organização, de 

delimitar a identidade desse objeto para que ele não ameace a boa ordem, a 

partir do momento em que é identificado e, assim, varrido, excluído. 

Entretanto, essa associação da ciência com o podre e sua classificação é 

vista como uma forma de proteção pura do perigo imanente dessas categorias, 

tendo em vista que “tememos a patogenia transmitida através de micro-

organismos” (Douglas, 1976: 88), porém, “nossa justificação, geralmente, de os 

evitar através da higiene, é pura fantasia” (Idem, ibidem). A ciência, neste 

sentido, seria concebida como simbolismo ou uma das várias formas de ver o 

mundo. Mas o que esse simbolismo gera em termos de práticas sociais, normas 

e sociabilidades?     Para Mary Douglas (1976), nas culturas 

                                                        
3  O podre foi uma categoria central para a criação da hipótese de minha investigação de 

mestrado, e apresento aqui uma pequena discussão sobre essa categoria pois ela ilumina a 
discussão sobre a classificação dos objetos encontrados no lixo. No entanto, tendo em vista 
a proposta do artigo, não discuto aqui algumas noções importantes para se pensar essa 
categoria como a ideia d a dualidade entre natureza e cultura, biologia e sociedade e ainda 
algumas variáveis que me ajudaram a pensar na definição de comestibilidade dos alimentos, 
isto é, a ideia de risco e valor. Para uma melhor compreensão destas ideias, ver: Blanco, Lis 
F. (2015) “Vida podre: a trajetória de uma classificação”. Dissertação de mestrado. 
Universidade Estadual de Campinas. Campinas, São Paulo. 



contemporâneas, evitar a sujeira, o podre, o híbrido, é uma questão de higiene 

ou estética, mas não está associada à religião, pois nossa ideia de sujeira é 

dominada pelo conhecimento de organismos patogênicos. O podre seria visto 

como claramente conectado a uma série de micro-organismos que podem 

causar doenças e por isso, por causa de uma saúde pública a zelar, ele deveria 

ser evitado. Entretanto, não se percebe que a “cultura, no senso comum, 

padronizou os valores de uma comunidade, serve de mediadora da experiência 

dos indivíduos, e assim, as categorias culturais são assuntos públicos” 

(Douglas,1976: 54). 

Assim, o podre classificado socialmente pela voz da biologia seria visto como 

um assunto público, mas em cada lugar que a classificação lança luz, ela se 

mostra como um objeto diferente, mesmo quando pensamos que, muitas vezes, 

por ser fruto de percepções sensoriais, uma categoria já é vista como 

biologicamente, e assim, naturalmente, dada. “Todas as nossas impressões são 

esquematicamente determinadas desde o início. Tudo que tomamos 

conhecimento é pré-selecionado e organizado no próprio ato da percepção” 

(Douglas, 1976:53).  

A partir de debates teóricos que apontam para as potencialidades do podre, 

podemos chegar a algumas considerações que indicam caminhos para a análise 

dos dados de campo e posteriormente para a escrita etnográfica. O podre é, a 

partir desta perspectiva teórica, um classificador, o qual sintaticamente pode ser 

nomeado como um adjetivo ou qualificativo. Ao propormos pensar o podre 

enquanto categoria analítica, devemos assumir que este não pode ser ‘usado’ 

na ciência, mas, a priori, deve ser analisado, isto porque todo classificador já é, 

por si só, um ato político. 

 

 

 

 

Comida do lixo: um demarcador social 
 

Apesar do campo da alimentação, como venho apontando neste texto, ser 

necessariamente interdisciplinar, ou ainda, indisciplinar, ao longo do 

desenvolvimento das ciências enfocadas na temática da alimentação e na 



prevenção de riscos houve uma restrição da legitimidade dos saberes deste 

campo a uma área específica das ciências médicas e biológicas (Turner, 1982; 

Gracia, 2005; Freitas, 2003). Todavia, quando pensamos a alimentação a partir 

da esfera do social, nos remetemos muito prontamente à capacidade da comida 

de ser um demarcador social, de definir identidades e pertencimento, e até 

mesmo exclusão. 

Pretendo neste tópico de discussão pensar a comida enquanto 

demarcador social em relação a sua definição anterior de dejeto, de lixo. A 

comida que por um tempo deixou de ser definida assim, ou que nunca o foi e 

para algumas pessoas passou a ser, além do perigo imanente de sua 

incorporação, traz em si o perigo de contaminação; não somente a contaminação 

que está imbuída na incorporação de um objeto que era lixo, mas simplesmente 

a contaminação que advém da relação dos seres humanos com as sobras, com 

a sujeira e com o perigo. 

Ao participar da colheita do mamão realizada pelo Mesa Brasil no Ceagesp 

de São Paulo4, uma cena que pode ser definida como um fato social total (Mauss, 

2003) foi sendo desenhada em frente aos meus olhos : 

O dono do armazém do CEAGESP que foi responsável pela doação dos 

mamões ao Mesa Brasil, vendo a demora no processo de seleção, teve uma 

ideia para facilitar a organização. Como já descrito, o processo consistia em 

retirarmos uma caixa da pilha de mamões devolvidos, colocá-la perto de uma 

caixa branca do Mesa Brasil e selecionar os mamões. Os que deveriam ser 

doados iam sendo organizados na caixa branca, os que deveriam ser 

descartados iam para caixas pretas que depois eram utilizadas para jogar esses 

mamões em uma caçamba a uns três metros do caminhão. A ideia do dono do 

armazém era dar ré no caminhão até que ele se aproximasse o máximo possível 

da caçamba e assim jogaríamos os mamões diretamente na caçamba do lixo. 

      Na caçamba havia de tudo. Alguns 

mamões se desmanchavam com a queda no lixo, outros continuavam quase 

intactos amortecidos por legumes e vegetais que já estavam se decompondo e 

                                                        
4 Eu fui convidada a participar da principal atividade do programa Mesa Brasil, a qual consiste na 

seleção de alimentos que seriam descartados por parte de grandes empresas alimentícias, 
de produção e transporte. Neste dia o programa recebeu a doação de um caminhão de 
mamão papaya que ia ser vendido para um supermercado de luxo, mas foi descartado por 
esse. 



formavam uma cobertura fofa. Havia pedaços de caixas de matéria, papel e 

outros dejetos de tipos variados. E enquanto jogávamos os mamões no lixo, 

alguns funcionários do próprio Ceagesp iam selecionando esses mamões para 

seu consumo.  Eles, até conseguiram, depois de um tempo umas caixas com os 

funcionários do armazém, martelos e uns pregos para consertar caixas de 

madeira que seriam usadas para o transporte das frutas. 

O mesmo tipo de seleção que ocorria na boleia do caminhão estava ocorrendo 

no chão, na caçamba de lixo. Os homens reviravam com cuidado o que havia 

sido descartado, buscando selecionar o mamão com a melhor aparência. 

Diferente do que pensavam os funcionários do Mesa Brasil, aqueles mamões 

que estavam firmes, com a casca lisa, mas que continham um pequeno fungo, 

eram os mais requisitados. Essa dupla seleção ocorreu por bastante tempo. 

Selecionávamos os mamões que apresentavam “a menor possibilidade de 

risco” para aqueles que iam consumi-los e jogávamos o resto no lixo. Ali embaixo 

outras pessoas selecionavam os mamões que pareciam mais bonitos, ou até 

mais frescos, os organizavam em caixas e iam embora levando no mínimo uma 

caixa cheia de mamão para casa. 

Quando terminamos a seleção, ainda tivemos que esperar os outros 

caminhões chegarem, mas depois fomos para outra área do CEAGESP que 

ficava muito perto do local aonde as caçambas eram depositadas para que seu 

conteúdo fosse posteriormente recolhido. Ali, muitas pessoas que estavam por 

perto começaram a catar as sobras das sobras das sobras, e “o mesmo” mamão 

que havia sido rejeito pelo supermercado, pelo Mesa Brasil, pelos catadores de 

dentro do CEAGESP era agora escolhido por um grupo de pessoas, 

provavelmente moradores de rua.  

***** 

Ao pensarmos na cena descrita acima podemos perceber a articulação das 

diversas variáveis que atuam na definição do comestível, mas além desta 

percepção, é possível compreender como a comestibilidade dos alimentos vai 

também definindo a humanidade de seus comensais. A cada descarte por qual 

um objeto passa, o perigo em sua ingestão ou na relação com esse alimento, 

que no caso é o mamão, vai aumentando (pois, ele vai perdendo sua propriedade 

de comestibilidade), assim como o risco em consumi-lo, e tal escolha implica, 

dessa maneira, em uma demarcação da vida de quem o consome. 



Entretanto, esse estatuto de pessoa definido em relação aos objetos e o 

perigo contido nestes também se apresenta, muitas vezes, preso à dualidade 

entre natureza e cultura, o cru e o cozido. 

Portanto, mesmo realizando um questionamento de natureza teórico sobre O 

triangulo culinário de Lévi-Strauss (1997), no qual o podre é relegado a um papel 

de menor importância, é notório na construção desta etnografia como os campos 

do cru e do cozido operam de forma a demarcar a vida humana. 

Vemos que na comida de forma geral, não somente aquela advinda das 

sobras, a natureza ou o lado biológico da vida social traz em si a impureza ou o 

podre não controlado. Por outro lado, a transformação cultural de um objeto, 

mesmo esse advindo das sobras, ainda guarda em si um pouco de ‘humanidade’, 

ou aquilo que é visto como o que nos diferencia dos outros animais. Ana, mesmo 

comendo um frango que estava no lixo, que não era mais comida, transformou 

esse objeto em alimento, seguindo ainda as normas de uma cozinha5 específica, 

e levando-o da natureza para a cultura, ou seja, realizando a transformação 

cultural deste objeto, sua transformação em comida. No entanto, as pessoas que 

catavam os mamões do lixo e já os consumiam no local estariam aí se igualando 

aos animais, comendo somente por necessidade, vendo como comida um objeto 

ainda menos ‘culturalizado’. 

Essa separação pura e simples entre a necessidade advinda da esfera 

biológica e as escolhas advindas da esfera cultural não existe. O próprio ato de 

selecionar a comida, mesmo sendo esta parte do lixo, traz em si a humanidade, 

faz parte do movimento de ‘estar no mundo’ que vai além desta concepção 

dualista entre natureza e cultura, ou seja, “todas as nossas impressões são 

esquematicamente determinadas desde o início. Tudo que tomamos 

conhecimento é pré-selecionado e organizado no próprio ato da percepção” 

(Douglas, 1976:53). 

                                                        
5 Utilizo o conceito de cozinha assim como Fischler postula em sua obra: “Se define 

habitualmente la cocina como un conjunto de ingredientes y de técnicas utilizadas en la 
preparación de la comida. Pero se puede entender «cocina» en un sentido diferente, más 
amplio y más específico a la vez: representaciones, creencias y prácticas que están 
asociadas a ella y que comparten los individuos que forman parte de una cultura o de un 
grupo en el interior de esta cultura. Cada cultura posee una cocina específica que implica 
clasificaciones, taxonomías particulares y un conjunto complejo de reglas que atienden no 
sólo a la preparación y combinación de alimentos, sino también a su cosecha y a su consumo” 
(Fischler, 1995:34). 



Entretanto, mesmo buscando ir além desta dualidade no campo analítico, é 

possível perceber, como afirma Dumont em Homo Hierarchicus, que “a impureza 

marca a irrupção do biológico na vida social” (1997:111) e com isso traz o medo 

do perigo contido nos objetos. 

Nesse sentido, segundo Fischler, podemos dizer que “o objeto comida, 

marcado e passando da natureza para a cultura será considerado menos 

perigoso”. (1995:76). Ao compararmos, no entanto, as ideias de sujeira, pureza 

e perigo expressas em nossa sociedade com as mesmas expressas na 

sociedade indiana, podemos chegar à conclusão de que  
com frequência se procuram justificativas higiênicas para as ideias 
sobre impureza, a fonte imediata da noção se encontra na impureza 
temporária que o hindu de boa casta contrai em relação com a vida 
orgânica – é a especialização nas tarefas impuras de fato ou de direito 
– que leva à atribuição a determinadas categorias de pessoas de uma 
impureza rígida ou permanente (Dumont, 1997:98). 

 
Conclusão 

 

A partir da afirmação presente na proposta do GT o qual este trabalho faz 

parte, isto é, de que as discussões sobre os lugares marginais ou sobre os 

comportamentos marginais geralmente se dão junto ao tema das pessoas 

marginais, podemos chegar à algumas considerações sobre a classificação de 

comidas que vem do lixo e sobre as pessoas que vivem destas comidas. 

Jacob Doherty, autor da dissertação intitulada Infrastructures of 

Disposability: Waste, Belonging, and the Politics of a Clean Kampala (2014), traz 

uma importante contribuição sobre a questão das sobras e da relação entre os 

detritos e as pessoas, ao afirmar que “garbage occupies a contentious position 

in contemporary Kampala in part because of the ways in which it is enrolled in 

projects to mark, maintain and produce changing patterns of economic 

differentiation”, buscando assim compreender “the processes by which people, 

places and things are rendered disposable within contestations over urban 

transformation.” (Doherty, 2014).  

Indo mais além na hipótese de Doherty, acredito que não somente o lixo em 

si traz um padrão de diferenciação econômica, mas concordo com Dumont, para 

quem a questão central relacionada à impureza está na ideia de uma queda: 

“uma queda do estatuto social ou risco de uma queda corresponde ao aspecto 



orgânico do homem, fundamento elementar e universal da impureza está nos 

aspectos orgânicos da vida humana, de onde deriva diretamente a impureza de 

certos especialistas” (1997:98). Ao tratarmos de uma sociedade de classe e não 

de castas, podemos afirmar que a queda não é necessariamente de certos 

especialistas ou do estatuto social em si, mas da própria categoria de pessoa 

(Mauss, 2003). 

O objeto alimento é incorporado então, não somente a partir de sua ingestão, 

mas pelo contato que se tem com ele. E aqui é possível constatar que este 

processo ocorre de modo inverso ao processo descrito por Dumont em sua 

análise da sociedade hindu, no qual “objetos não são poluídos pelo simples 

contato e sim pelo uso que se faz dele, por uma espécie de participação no uso 

do objeto na pessoa” (Dumont, 1997:100). São as pessoas que se tornam 

associadas àqueles objetos com os quais elas tem relação, o mamão do lixo, o 

frango estragado, a laranja da rua, as sobras das feiras. É a relação com as 

sobras, ou a associação com o risco que se estabelece nesta relação, que define 

as pessoas. 

Dumont ainda coloca que, abordando a especificidade de uma área da Índia 

denominada de Panjab, “em matéria de alimento, só não pode ser comida aquilo 

que foi tocado pelos lixeiros” (1997:108), pois afinal de contas, “não é só de 

impureza que se trata aqui, trata-se antes de um meio de provocar queda de 

estatuto” (1997:109). No caso de uma sociedade de classes, com suas 

diferenças em comparação com a sociedade de castas, os objetos são 

previamente definidos em relação à sua pureza e impureza, de acordo com sua 

história de vida, sem uma necessária relação com o estatuto da pessoa a qual 

este pertencia. Aqui, o objeto em si é visto como algo que está na vida e por esta 

relação é possível dizer que é essa vida dos objetos que apresenta risco à vida 

ou ao estatuto de pessoa dos seres humanos, pois afinal de contas, “o que se 

come é uma relação” (Viveiros De Castro, 1996). 

É muito comum pensar a comida enquanto um demarcador social tendo em 

vista o status e a identidade que vem imbuída no ato de comer certos alimentos 

e não comer outros tantos. Como aponta Richards, “sucess in the food quest is 

directly correlated with the social status and fame. In the absence of other 

valuables, possession or control of food may be the only possible means of 

differentiating one member of the primitive community from another” (1932:89). 



Todavia, a comida se mostra neste estudo como não somente um 

demarcador  

de identidade, pertencimento e status e diferenciação (Bourdieu, 1996), mas sim 

como uma real definição das pessoas em relação àquilo que elas comem em 

uma junção de todos os aspectos da vida desta pessoa. Falamos desta forma 

do perigo em relação à sujeira, à comida vinda do lixo, tratando, porém, de um 

objeto específico que está em nossa concepção biológica da vida, diretamente 

ligado à nossa saúde, à qualidade de nossa vida. E, nesse sentido, não se pode 

deixar de pensar que a separação entre natureza e cultura, biologia e sociedade 

ainda opera em nossa maneira de pensar e principalmente de classificar. 

   O alimento na sociedade de castas indiana participa, uma 

vez cozido, da família que o preparou, ele é apropriado como um objeto de uso 

(vaso ou roupa) ou até mais intimamente. Mesmo sem ter ainda penetrado o 

corpo, pois a ingestão é só uma parte do processo, o perigo do alimento se 

encontra no fato deste ter passado do mundo natural para o humano. Nas 

histórias da Ana ou daquelas pessoas que cataram o mamão da caçamba de 

lixo, exatamente por ele ser ainda considerado do mundo natural que ele 

participa da definição daquele que o classifica como comida. Em relação à 

sua ingestão, podemos pensar que o movimento é o contrário, pois a hierarquia 

nesse sentido se dá entre o mundo animal e o cultural (nós e eles) para além 

das hierarquias de classe. Quando o objeto é visto como integrante do mundo 

natural, e sem nenhum controle deste por parte do mundo social, e alguém se 

relaciona com ele, o consome sem transformações culturais, é que está presente 

o maior perigo – a impureza estaria no mundo natural – esse visto como 

animalizado e bárbaro. 

Portanto, “en definitiva, lo que esta em juego cada vez que se há tomado y 

cumplido la decision de incoporación es la vida y la salud del sujeto que come, 

además de su equilíbrio simbólico” (Fischler, 1995:67). Sendo assim, a 

classificação dos homens se remete à classificação dos objetos, não sendo um 

dado primeiro advindo de uma classificação universal do puro e do impuro e se 

mostrando exatamente o inverso do que Dumont conclui em sua obra, no qual 

aponta que “essa classificação dos alimentos remete no essencial à 

classificação dos homens e as relações entre grupos humanos” (1997:196). 



Assim, posso afirmar que são as diferentes fases da vida de um objeto que 

apresentam diferentes níveis de risco para a vida daqueles que o consomem. O 

mamão descartado pela rede de supermercados de luxo e posteriormente 

rejeitado pelo Mesa Brasil foi considerado comida por um ser humano que, no 

cálculo de valor de sua vida, “aceita” correr o risco de consumi-lo. O podre é, 

então, o denominador comum que permite compreender essa equação perversa 

e que perpassa todas essas categorias. É a definição do comestível neste 

processo de valoração da vida que demarca ‘gente’, que diz quem tem ou não o 

estatuto de pessoa. 

Ao pensarmos na ideia de Viveiros de Castro (2012) reconstruindo a máxima 

‘você é o que você come’ ao dizer que ‘é pela boca que se predica. Diga-me com 

quem e o que comes e te direis quem és”, aqueles que comem o impredicável, 

o não dito, o abjeto, o podre, o lixo, têm seu corpo transformado neste objeto, o 

inclassificável. 

O podre não é assim, definido aqui de maneira alguma, principalmente por 

tratar do inclassificável, daquilo que tem sua existência questionável e até 

mesmo não inteligível. Enquanto categoria ele também é analisado e não tomado 

como fato. Contudo ele se apresenta como uma sombra do comestível que, ao 

falarmos do ‘que se come’ lança luz sobre os objetos, as classificações, os 

nomes e as vidas e por isso traz o lado perverso do processo de incorporação 

ao iluminar as propriedades que definem o comestível. 

Quando afirmo citando Sahlins que “os homens definem os objetos em 

termos de si mesmo e definem-se em termos dos objetos” (1979:169), tendo sido 

o podre designado enquanto objeto-abjeto, estou na verdade tratando da criação 

e definição das ‘vidas podres’. O podre é a vida não classificável classificando 

vidas. E é a fome, enquanto móvel de disputa, que atenta para os limites desta 

vida e que produz desigualdades poderosas entre os valores de vida. É a fome 

que incide sobre o podre e me permite afirmar, assim como Taniele Rui, que “à 

medida que as pessoas se tornam semelhantes às coisas, essas é que adquirem 

nome, demarcam distintos usos e passam a ser objeto de políticas públicas” 

(2012: 14). O podre, mesmo não existindo, delimita os limites da vida das 

pessoas, estende ou diminui a propriedade de comestibilidade dos objetos em 

relação ao valor da vida desses seres humanos, em relação ao risco que estes 

podem correr. 
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