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Resumo 

 
A interação entre alimentação, migração e identidade dos africanos residentes na           

capital paulista é tema deste artigo, resultado de pesquisa etnográfica em           

restaurantes frequentados e/ou de propriedade de imigrantes dessa comunidade, e          

nas residências de imigrantes do continente africano que vivem em São Paulo. O             

estudo analisa como a comida e a gastronomia se relacionam com os processos             

identitários no contexto migratório para compreender o papel da cultura alimentar na            

preservação ou ressignificação da identidade. Investiga ainda de que formas esses           

imigrantes expressam identidades e o caráter simbólico da alimentação, seja na           

comida cotidiana em suas casas ou na culinária dos restaurantes típicos. Outro            

objetivo foi verificar se e como a culinária e a gastronomia africana é percebida e               

avaliada pelos brasileiros em São Paulo. A pesquisa confirma que a cultura            

alimentar expressa identidades, e que preservação e a reinterpretação da culinária           

ocorrem numa dinâmica simultânea. Nessa ressignificação identitária, também        

demonstra que a cultura alimentar, por meio da cozinha africana contemporânea, é            

uma forma de reconfiguração diante dos impactos da imigração. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Há cinco séculos, os africanos foram trazidos à força, deixando o continente            

para construir o Brasil Colônia sob a escravidão. Na atualidade outras forças            

obrigam africanos e africanas a deixar sua terra natal - a busca por sobrevivência,              

por oportunidades de trabalho, por refúgio longe de conflitos étnicos, guerras civis,            

perseguições políticas e religiosas, de crises econômicas e humanitárias. 

Hoje africanos atravessam o Atlântico, desembarcam no Brasil e se          

estabelecem na cidade de São Paulo vivendo outras agruras e tensões, trazendo            

outras influências, tradições, experiências, memórias em meio à reconstrução de          

suas identidades em outro país.  

A identidade nacional brasileira é construída há mais de 500 anos repleta de             

fortes influências da África, desde a formação da língua, da cultura, passando pela             

religião, costumes e chegando à alimentação. 

Nessa diáspora no século XXI, a interação entre alimentação, migração e           

identidade dos africanos e africanas residentes na capital paulista é o tema deste             

artigo, resultado de uma pesquisa etnográfica na qual a questão central é analisar             

qual a relevância da comida nos processos identitários nesse contexto migratório.  

Partido de visitas exploratórias, observação direta, diálogos informais e         

entrevistas pessoais semiestruturadas, a pesquisa etnográfica investiga como a         

cozinha e a gastronomia se relacionam com os processos identitários para           

compreender o papel da cultura alimentar na ressignificação, resgate ou adaptação           

da identidade dessa população. 

O estudo ouviu africanos e africanas de diferentes idades e nacionalidades,           

residentes na cidade de São Paulo, todos clientes, cozinheiros ou donos de            

restaurantes frequentados e/ou de propriedade de imigrantes e refugiados.  

A análise também busca identificar de que formas os africanos expressam           

essas identidades e o caráter simbólico da alimentação, tanto na comida caseira do             

cotidiano de suas residências quanto na gastronomia de seus restaurantes típicos           

que têm surgido na capital paulista nos últimos anos. Descobrir se e como a comida               
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africana contemporânea é percebida e avaliada pelos brasileiros na cidade de São            

Paulo foi outro objetivo.  

Não é possível tratar da África e dos africanos como se fossem únicos ou              

partilhassem a mesma cultura. Os imigrantes entrevistados são de nações da África            

Ocidental (Senegal) e da África Central (Camarões e República Democrática do           

Congo), mas mesmo com esse recorte territorial, a cultura alimentar é diversificada            

nos muitos países continente. O que se propõe é apresentar matizes, características            

e peculiaridades quanto às comidas e identidades, partindo das múltiplas vozes           

encontradas no campo.  

A primeira parte do artigo traz uma breve revisão dos estudos sobre o fluxo              

migratório de africanos para a cidade de São Paulo na contemporaneidade, a            

alimentação e imigração como objeto das Ciências Sociais, os conceitos e a            

metodologia utilizados. A segunda apresenta a etnografia nos restaurantes Biyou’z e           

Congolinária, e em residências de brasileiros e imigrantes africanos, partindo das           

múltiplas vozes sobre as culturas e tradições alimentares, e a terceira traz as             

conclusões.  

Os resultados confirmam que a cultura alimentar é um meio relevante de            

expressão das identidades num outro território, e que a preservação e a            

reinterpretação da culinária ocorrem numa dinâmica simultânea. Demonstra ainda         

que, assim como a identidade, as tradições culinárias são transitórias e construídas            

historicamente.  

 

2 COMIDAS, CULTURAS E IDENTIDADES DE ÁFRICA, MÚLTIPLAS        

EXPRESSÕES EM SÃO PAULO 

Nas últimas duas décadas, é crescente o fluxo migratório de africanos vindos            

de diferentes países do continente que chegam ao Brasil, sobretudo devido a razões             

econômicas, políticas e sociais que vão desde a busca por oportunidades de            

trabalho e de estudo a de reconstruir a vida livre de perseguições, distante de              

conflitos étnicos ou de crises humanitárias.  

Na primeira metade da década de 1990, a imigração era principalmente de            

2 



angolanos, fugindo da guerra civil que foi de 1975 a 2002, além de estudantes,              

professores e pesquisadores de Angola que vieram para intercâmbio e          

aperfeiçoamento profissional, depois que o governo brasileiro e do país africano           

assinaram um Acordo de Cooperação Econômica, Científica e Técnica         

(BAENINGER; PERES, 2011).  

A mudança nas características da migração internacional do continente         

africano para o território brasileiro tem como marco a promulgação da lei 9.474/1997,             

a Lei Nacional de Refúgio (CALEGARI, 2012). Sancionada durante o governo de            

Fernando Henrique Cardoso, a legislação adotou o conceito estabelecido pela          3

Organização das Nações Unidas para reconhecimento dos refugiados como “as          

pessoas que tenham fugido dos seus países porque a sua vida, segurança ou             

liberdade tenham sido ameaçadas pela violência generalizada, a agressão         

estrangeira, os conflitos internos, a violação maciça dos direitos humanos ou           

outras  circunstâncias  que  tenham perturbado gravemente a ordem pública”. 

Mudanças na política externa, implementadas a partir de 2003 pelo então           

presidente Luís Inácio Lula da Silva, estreitaram as relações com os países do             

continente africano, com ampliação de parcerias, de acordos de cooperação política,           

econômica e a chegada de mais imigrantes e refugiados ao território brasileiro            

(MENDONÇA JUNIOR; FARIA; 2015).  

Segundo dados da Polícia Federal, aumentou em 160% o número de           4

imigrantes regularizados no Brasil em uma década, de cerca de 45 mil, em 2006,              

para mais de 117 mil em 2015, e haitianos e bolivianos lideram o ranking,              

respectivamente. Considerando somente os imigrantes do continente africano, o         

salto foi de 1.054, em 2000, para 31.866 em 2012, vindos de 48 países. 

Quanto aos refugiados, eram pouco mais de 3 mil reconhecidos em 2005, e             

foram para 10.145 em 2017. Destes, pouco mais de 5 mil residem em território              

nacional e 1.275 vêm de África, e há outras 86 mil solicitações de reconhecimento              

3 O conceito ampliado de refugiado foi definido na Declaração de Cartagena de 1984, durante o                
“Colóquio sobre Proteção Internacional dos Refugiados na América Central, México e Panamá:            
Problemas Jurídicos e Humanitários”, que ocorreu em Cartagena, na Colômbia, entre 19 e 22              
de  Novembro de 1984.  
4 Mapa da Imigração no Brasil. Infográfico divulgado pelo portal G1 em 25 de junho de 2016.  

3 



de refúgio em trâmite .  5

Principal centro econômico do país, a cidade de São Paulo concentra a maior             

parcela de imigrantes da África e a segunda maior população refugiada (31%) vinda             

do continente africano ao Brasil. Esse grande fluxo migratório contemporâneo para a            

capital paulista tem sido objeto de estudos, pesquisas e artigos nas últimas            

décadas, especialmente com foco nos refugiados 

Calegari (2012) investigou as condições de vida dos refugiados africanos em           

Refugiados no Século 21: a continuidade da imigração africana para o Brasil, com o              

intuito de compreender os motivos que os levam a ter que deixar o país de origem.  

As estratégias e histórias de alguns grupos de populações africanas para           

chegada ao Brasil são discutidas por Rodrigues (2014), com relatos de imigrantes            

que saíram de seus países desde a década de 1980 em Imigrantes africanos no              

Brasil contemporâneo: fluxos e refluxos da diáspora.  

Ribeiro (2016) pesquisa como as questões de gênero em meio ao refúgio são             

tratadas nas instituições de acolhimento e assistência a migrantes em Articulações           

de gênero, práticas de controle migratório e produção da vítima humanitária na            

gestão do refúgio, que aborda as distinções que impactam no reconhecimento e            

administração da população refugiada na capital paulista.  

Partindo das reflexões feitas por Hall em Pensando a diáspora (2005), a            

negociação de novos pertencimentos e o desejo imaginário de retorno ao país de             

origem são abordados por Zanforlin (2016), que foca as tensões dessa relação numa             

pesquisa de campo realizada, além da capital paulista, também em Brasília, Manaus            

e Rio de Janeiro.  

Zanforlin destaca a importância de manter um imaginário, como condição          

para construção simbólica da terra natal que ficou no passado, que essa condição             

deve ser “reencantada por gerações de pessoas de uma origem comum” como uma             

forma de resistência às pressões vividas no novo território, e que se trata de um               

5 Dos reconhecidos como refugiados africanos são 953 da República Democrática do Congo, 125 do               
Mali, 75 de Angola, 73 da República da Guiné e outros 49 de Camarões, apontam dados de 2017 do                   
Relatório Refúgio em Números, do Ministério da Justiça.  
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elemento essencial à conservação de uma narrativa na comunidade diaspórica “sob           

o risco de não resistirem a essas pressões”, completa.  

Em Refugiados africanos em São Paulo - Brasil: espaços da migração,           

Baeninger e Peres (2011) analisam os esforços para manutenção da identidade           

dessa comunidade na capital paulista, o processo de estranhamento pelos          

brasileiros e os reflexos na inserção no mercado de trabalho, concluindo que a             

língua materna e a religião se destacam entre os elementos que mantêm as raízes              

com os países de origem.  

Da mesma forma que o idioma e as práticas religiosas, a alimentação também             

é um elemento que compõe a identidade. Para Lévi-Strauss (2006) a expressão da             

comida é análoga a da linguagem na metáfora proposta pelo autor pela primeira vez              

em Origem dos hábitos à mesa, terceiro volume de As mitológicas, abordando a             

comida a partir da função semiótica e comunicativa. A cozinha é uma forma de              

comunicação, diz antropólogo francês, pois tem um código complexo que permite           

compreender a sociedade da qual emerge e que lhe dá sentido, uma vez que a               

comida expressa inconscientemente a estrutura dessa sociedade.  

Para Montanari (2013), comida é cultura quando preparada e transformada          

pelo fogo, pelas tecnologias das práticas de cozinha, e também quando consumida            

porque não se come qualquer coisa, há uma escolha com critérios nutricionais,            

econômicos e simbólicos transferidas aos alimentos, afirma o historiador italiano.  

Comer é mais do que um ato estritamente fisiológico para sobrevivência. É            

um objeto complexo por estar na interface entre natureza e cultura, entre o biológico,              

o social e o psicológico, destaca Poulain (2013). É um objeto sociológico total porque              

movimenta a totalidade da sociedade e suas instituições, segundo Mauss (2003).  

Apesar de ser tema relevante das Ciências Sociais para compreender as           

sociedades, por ser um ato social que expressa identidades, culturas, relações e            

trocas simbólicas, os estudos e pesquisas sobre o fluxo migratório de países da             

África para São Paulo na contemporaneidade não abordam a questão da identidade            

a partir da alimentação, da cultura alimentar dessa população. 
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Nas produções que debatem alimentação e imigração por autores brasileiros,          

boa parte dos estudos ou são dedicados à tradição alimentar dos imigrantes            

europeus ou voltados à influência africana na formação da cultura alimentar do            

Brasil, com o olhar histórico para a imigração europeia ou para o passado da              

escravidão negra no país, sem considerar o fluxo migratório que vivemos no século             

XXI.  

O segundo caminho mais trilhado é o que trata da influência africana na             

alimentação e na construção da identidade culinária brasileira. O tema é central em             

obras de referência como o livro A cozinha africana no Brasil, de Câmara Cascudo              

(1964), e está em capítulos de outras publicações do mesmo autor, como História da              

alimentação no Brasil (2014), que aborda a dieta africana, os mitos e realidades da              

cozinha africana em nosso país. 

Por outro lado, o surgimento de uma culinária contemporânea dos países           

africanos na cidade de São Paulo tem sido pautado em jornais impressos, portais de              

notícias e blogs , diante da constatação de que muitos imigrantes e refugiados se             6 7

dedicam à culinária tradicional dos vários cantos de seu continente como um meio             

de ter trabalho e renda na capital paulista.  

Por isso, para investigar como alimentação e identidade interagem na vida de            

quem está distante de sua terra natal,o estudo entrevistou africanas e africanos que             

são frequentadores, cozinheiros ou proprietários de restaurantes, todos imigrantes         

ou refugiados de países da África que vivem na capital paulista, de nacionalidades,             

escolaridade e idades diversas. De de setembro de 2017 a agosto de 2018, foram              

dezenas de visitas exploratórias, observação direta, diálogos informais e entrevistas          

6 Entre outras reportagens e postagens, estão: Depois dos peruanos, restaurantes populares            
africanos ganham espaço no centro de SP. Folha de S. Paulo, 12 jan. 2014; Biyou’z: uma porta para                  
a África. O Estado de S.Paulo, 14 out. 2015; São Paulo ganha espaço de comida vegana típica do                  
Congo inaugurado por um refugiado africano. Vista-se, 30 set. 2016; Roteiro traz 10 endereços de               
comidinhas preparadas por refugiados em São Paulo. Blog do Curioso, 20 jan. 2017. Em São Paulo,                
o refúgio na gastronomia. Carta Capital, 3 mar. 2017. Com restaurante típico em SP, camaronesa               
quer ensinar a brasileiros história da África. Portal G1, 15 mar. 2017; Restaurante em São Paulo                
'ensina' os muitos sabores da África. Rede Brasil Atual, 15 abril 2017. 
7 Há um total de 10.145 pessoas reconhecidas como refugiados de diversas nacionalidades no Brasil,               
segundo dados de 2017 divulgados pelo Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), órgão             
multiministerial, coordenado pelo Ministério da Justiça, integrado pelo governo brasileiro, pela           
sociedade civil e pela ONU. Destes, 5.134 residem no território nacional, dos quais cerca de 2.670                
(52%) vivem em São Paulo.  
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semiestruturadas em restaurantes africanos e nas residências de imigrantes na          

capital paulista.  

Os dois restaurantes pesquisados têm cardápios e propostas distintas. No          

Biyou’z, na Alameda Barão de Limeira nº 19-A, no centro paulistano, a imigrante             

camaronesa Melanito Biyouha (pronuncia-se “Biu-a”) serve comidas típicas de         

diferentes países e regiões da África, entre os quais Angola, Camarões, Congo,            

Marrocos, Nigéria e Senegal. No Congolinária, na Av. Profº Alfonso Bovero nº 382,             

no Sumaré, na zona oeste, o refugiado Pitchou Luambo, da República Democrática            

do Congo, que se dedica à culinária de seu país, mas com pratos em versão               

vegana, sem qualquer ingrediente de origem animal (sem carne, leite, queijos,           

manteiga, mel, entre outros). 

Para descobrir se e como a cultura alimentar e a gastronomia africana são             

percebidas e avaliadas pelos não africanos, foram ouvidos brasileiros residentes na           

cidade de São Paulo, que frequentam restaurantes típicos, ou são familiares e            

amigos de africanos residentes no município.  

Entre os relatos do período, dois serão aqui retratadas - o do comerciante             

Cheikh, 30, imigrante senegalês que vive há cinco anos no Brasil, e da paulistana              

Miriam, servidora municipal de 57 anos. Ambos frequentam restaurantes africanos          

de São Paulo e também têm a culinária africana presente no cotidiano de suas              

residências.  

A pesquisa debate a identidade em Hall (2011), que afirma que o sujeito             

pós-moderno não tem uma identidade fixa e que vivencia uma crise identitária em             

meio às mudanças sociais. Ele defende que a identidade é móvel e não algo              

plenamente unificado, completo, seguro e coerente, pois é construída ao longo da            

vida e com uma maleabilidade que é impactada pela globalização.  

À noção estrita de diáspora como dispersão motivada por questões políticas           

ou religiosas, em O Atlântico negro, Gilroy (2001) completa o conceito           

acrescentando o fato dele especificar “a pluralização e o traço não idênticos das             

identidades negras sem celebrações precipitadas”. Ele concorda que há traços          

comuns, “mas são traços comuns que não podem ser dados como garantidos” (DOS             
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SANTOS, SILVEIRA, 2015, v.4, p. 4). Nessa visão, a identidade é uma possibilidade             

alternativa de diferenciação porque a lógica da diáspora impõe temporalidade e           

espacialidade “o que ressalta o fato de que nós não somos o que nós fomos”, diz                

Gilroy.  

A cultura alimentar, em Contreras (2011 apud MACIEL, 2012, p. 404), é            

definida como um conjunto “de representações, crenças, conhecimentos e práticas          

herdadas e/ou aprendidas que estão associadas à alimentação e são          

compartilhados pelos indivíduos de uma determinada cultura ou grupo social”.  

A culinária, aqui abordada como sinônimo de cozinha, é a arte de cozinhar             

diferenciada por aromas e sabores peculiares de uma cultura, um estilo de cozinhar             

característico da comida de um grupo, como aponta Fieldhouse (1996 apud           

REINHARDT & Castro, 2011, p. 92) 

Para tratar da complexidade e da multiplicidade do ato de comer, também é             

preciso falar de “cozinhas”, no plural como traz Maciel (2001), porque a            

transformação do alimento em comida numa determinada cultura ocorre a partir de            

conjuntos formados tanto por um sistema alimentar, que envolve desde produzir,           

preparar, distribuir e consumir, quanto por uma estrutura ligada a regras, normas, ao             

que é ou não alimento, entre outros.  

Na visão de Ortiz (1985) que Castro e Maciel (2016) destacam em Comida,             

cultura e identidade: conexões a partir do campo da gastronomia, “cozinhas” traz a             

noção de territorial, das delimitações de país, território, nação ou região, na qual a              

territorialidade da comida se liga a marcadores de identidade, em que a culinária faz              

com que grupos se reconheçam e se conectem partilhando as mesmas perspectivas            

e sentimentos.  

Quanto à gastronomia, Bourdieu (1983) a trata como elemento simbólico de           

distinção, de diferenciação e demarcação entre classes, mas em vez de uma            

“gourmetização” que pode ser limitante e classista para a comida africana, há outra             

visão que dialoga com a da pesquisa também em Castro e Maciel - a da               

gastronomia como um “fenômeno ligado ao prazer de comer” e que “se estende a              

todos os grupos e classes sociais independente de sua situação social”. 
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2.1 Biyou’z, comida e cultura pela chef Melanito Biyouha 

Ela veio ao Brasil pela primeira vez em 2003, passar férias com familiares que              

moram na capital paulista, quando percebeu que, apesar do grande número de            

imigrantes africanos vivendo na capital paulista, e de toda a propaganda em torno             

das muitas opções gastronômicas da cidade, não havia até então nenhum           

restaurante típico de comida africana.  

Resolveu deixar o emprego de bancária e viu num restaurante a oportunidade            

de abrir um negócio e morar em São Paulo. “Quando penso na comida do meu país,                

penso na minha cultura. O que identifica são os ingredientes, os temperos que são              

bem específicos e não estão aqui”. 

Melanito Biyouha tem 48 anos, é da República dos Camarões, país de cerca             

de 25 milhões de habitantes na região central da África Ocidental, na fronteira com              8

a Nigéria, o Congo, o Gabão e a Guiné Equatorial ao sul, com a República               

Centro-Africana a leste, o Chade ao nordeste e o oceano Atlântico a sudoeste.  

Nascida em Yaoundé, capital política camaronesa, a chef de cozinha é da            

tribo Bassa, do povo Bantu de Camarões. Aos 30 anos foi trabalhar como bancária              9

em Douala, maior cidade e capital econômica do país, no litoral camaronês.  

Aprendeu a cozinhar com a avó e depois com a mãe, que tinha uma escala               

para que, em cada dia da semana, Melanito e suas duas irmãs mais velhas se               

revezassem cozinhando para toda a família. “Minha mãe dava todos os ingredientes            

e falava ‘quero esse molho de hoje’. Aí você vai se virar para fazer bem feito e                 

lembrando que vai ser fiscalizada [risos]. Ela mandava a gente no mercado, na feira              

e com tudo isso nós fomos aprendendo a fazer a cozinha. Meus primeiros cursos              

[risos] eu peguei dentro de casa”, diz a chef.  

 

8 Dado demográfico de 2017 divulgado pelo The World Factbook.  
9 A palavra “tribo” foi muito utilizada por Melanito Biyouha em seus relatos e entrevistas ao falar sobre                  
as diversas etnias existentes em diferentes regiões de seu país. Segundo o Alto Comissariado da               
ONU para Refugiados (Acnur), são cerca de 250 grupos étnicos em cinco grandes grupos regionais,               
culturais e linguísticos - os Bamileke e Bamoun, no noroeste; Bassa e Duala, da região tropical                
costeira e grupos menores no sudoeste; Ewondo, Bulu e Fang, do subgrupo Beti, e Maka e Pigmeus,                 
da floresta tropical do sul; os Fulani, predominantemente islâmicos, no norte e planalto central; e os                
Quirdi, não-islâmicos do deserto do norte e do planalto central camaronês.  
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Fotografia 1 - A chef camaronesa Melanito Biyouha no restaurante Biyou’z 

 
Fonte: autoria própria 

Situado no centro paulistano, na Alameda Barão de Limeira, no encontro da            

Rua Vitória com a Praça Júlio Mesquita, o salão do Biyou’z não é muito grande, mas                

tem cinco a seis mesas bem distribuídas que comportam quase 30 pessoas ao todo. 

Quando abriu em 2008, o Biyou’z, vendia só comida típica camaronesa.           

Depois Melanito resolveu mudar e o restaurante ganhou pratos de vários países,            

“um cardápio continental” explica a camaronesa, para que pudesse representar a           

diversidade cultural das várias regiões da África por meio da comida. A mudança             

acabou aumentando a clientela brasileira e de africanos de outros países.  

Na definição da própria chef, Biyou’z é “afro cultural”, hoje frequentado por            

turistas estrangeiros e brasileiros, moradores da cidade de São Paulo e africanos de             

várias nacionalidades. “Nosso restaurante é um pouco da divulgação da cultura           

também. Cada prato, até certo ponto, é de uma região, de um país. Cada tribo tem                

uma cultura diferente da outra, e cada alimentação que muda. Acredito que estamos             

divulgando um pouco nossa cultura”, diz Melanito.  

Nos sábados, domingos e feriados em que a clientela aumenta, as mesas vão             

para a calçada para aumentar os lugares e ampliar a área de circulação na parte               

interna. A cozinha é bem pequena e pode dar a impressão que os dois ou três                

cozinheiros africanos trabalham se acotovelando, mas os gestos harmônicos e um           

certo silêncio é que dão o tom entre as panelas e o fogão. 

10 



Da janela aberta entre o salão e a cozinha, o camaronês Victor Makaya,             

marido de Melanito e responsável pelo atendimento, passa os pedidos aos           

cozinheiros, entrega as comidas e bebidas aos clientes. Pacientemente, é ele quem            

normalmente explica à clientela as histórias e países de origem de cada prato do              

amplo cardápio que tem mais de 40 opções entre pratos quentes, saladas, petiscos,             

acompanhamentos, pratos veganos/vegetarianos, sobremesas, sucos, drinks, e       

nomes quase impronunciáveis em português como ndjap , mbongo tchobi e          10 11

midipmison .  12

No salão, a animada e multi instrumental música camaronesa faz a trilha            

sonora. Numa das mesas em frente a uma parede repleta de máscaras e estatuetas              

africanas, um grupo de amigas, de Angola e Camarões, esperam pela chegada dos             

pratos enquanto uma delas, gesticulando, comenta com as outras: 

“Gosto de vir comer aqui pra comer fufu, para poder comer com as mãos              

mesmo. É essa união de quem está na mesa, como fazemos lá [em Camarões], que               

só dá para ter aqui [no Biyou’z] e em nenhum outro lugar, porque ninguém come               

assim no Brasil”.  

Consumido amplamente em vários países da África Ocidental e Central, o fufu            

é uma massa leve para o estômago, num meio termo entre uma polenta e um purê                

consistente, é feito à base de alimentos ricos em amido (os mais comuns são              

inhame, mandioca, banana da terra, farinha de milho ou farinha de arroz), que são              

cozidos e bem amassados. O fufu é servido sem sal acompanhando carnes e/ou             13

10 Carne refogada com molho de espinafre, camarão moído, berinjela, acompanhado de fufu de              
milho.No Biyou’z, é possível trocar a carne de boi por frango ou peixe.  
11 Bagre temperado com mbongo servido com mandioca cozida, um prato típico dos Bassa, grupo               
étnico do povo Bantu que se concentra na região tropical costeira dos Camarões e do qual faz parte a                   
proprietária do restaurante. O mbongo (Aframomum Melegueta) é um tempero culinário aromático e             
picante, originário da África Ocidental cuja planta tem parentesco com o gengibre e o cardamomo.               
Também é chamado de alligator pepper, pimenta de jacaré, porque a textura de sua vagem lembra as                 
costas de um jacaré. Para o mbongo, os grãos são torrados e moídos, deixando as preparações em                 
que é utilizado com a cor preta. O sabor não tem ardência tão intensa como o da pimenta preta, e o                     
aroma tem notas que lembram cardamomo, cravo e noz moscada. De acordo com informações do               
portal Spiceography, o mbongo ainda é utilizado pelos africanos para fins medicinais desde os              
tempos antigos, pois as sementes têm propriedades antibacterianas.  
12 Cação ensopado servido com inhame ou arroz, é um prato criado pela chef Melanito Biyouha que                 
preserva as influências africanas no preparo e no tempero, mas, em vez de tradicional, é classificado                
por ela como um “prato contemporâneo”.  
13 No Biyou’z, o fufu é de arroz ou de milho, e preparado amassando com bastante força diretamente                  
na panela, mas na África o costume ainda hoje na cozinha de muitas casas é o de bater num pilão até                     
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legumes cozidos sempre acompanhados por algum molho e geralmente comido com           

as mãos pelos africanos, em pequenos pedaços retirados juntando o polegar, o            

indicador e o dedo médio da mão direita para pegar a carne e o molho. “Aí é                 

tradição, é união entre as pessoas que comem”, diz Makaya.  

Camarão fresco ou seco e moído é ingrediente da cozinha dessa região            

africana há séculos e deu nome ao país pelos portugueses . Prato nacional da             14

cozinha camaronesa, o ndolé biwolé é um molho de amendoim cozido com folhas de              

boldo, mas sem o amargor que poderia se imaginar. O sabor amendoado intenso e o               

camarão seco é que ressaltam o molho, servido como base para camarões            

refogados e banana da terra frita.  

Fotografia 2 - O ndolé biwolé, prato nacional de Camarões 

 
Fonte: autoria própria 

que fique bem homogêneo, o que normalmente exige o trabalho de duas pessoas, uma para pilar e                 
outra que, com as mãos molhadas em água, vai virando o fufu dentro do pilão para que a massa não                    
grude até chegar no ponto ideal.  
14 O português Fernando Pó foi o primeiro a navegar pela costa camaronesa, em 1472, e batizou de                  
Camarões o estuário e o rio até então chamado pelos nativos de Wouri, devido à grande quantidade                 
de camarões. Nos séculos seguintes, o nome português se manteve com as versões dos outros               
colonizadores. Camarones pelos espanhóis, Kamerun pelos alemães, Cameroons pelos britânicos e           
Cameroun pelos franceses. De acordo com dados históricos do Institut National de la Statistique du               
Cameroun e da Embaixada de Camarões, os portugueses transformaram o litoral do país num              
entreposto de escravos e produtos tropicais entre os séculos XVI e XIX. A colonização alemã foi de                 
1884 a 1915, após uma aproximação com a Alemanha que levou a um tratado com o rei dos dualas,                   
grupo étnico da costa camaronesa. Depois da Primeira Guerra Mundial, ao ratificar o tratado de               
Versalhes, em 1919, a Alemanha abriu mão do país e, a pedido da extinta Liga das Nações,                 
Camarões passou a ser administrado pela França, na região oriental, e pela Grã-Bretanha na              
ocidental. A parte administrada pelos franceses se tornou independente em 1960 e somente em              
1961, após a realização de um plebiscito pela ONU, os Camarões Britânicos se fundiram e o país foi                  
finalmente unificado.  
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O attieke é um cuscuz de farinha de mandioca fermentada e servido com peixe,              

típico da Costa do Marfim, acompanhado de um pouco de vinagrete, refogado de             

tomate, decorado com ovos cozidos. O madesu, feijão branco com dendê, arroz e             

carne, é tradicional do Congo, mas pode ser encontrado também em Angola, conta             

Melanito. 

Na proposta de mostrar a cultura por meio da comida, a chef explica que fez               

muita pesquisa para conhecer a história de cada país, de cada prato, e afirma que               

alguns pratos da África, de forma geral, são similares em todo o continente. O              

critério de escolha foram “os pratos que são mais chamativos e um pouquinho             

conhecidos também, e partir daí é que montamos nosso cardápio’.  

Segundo a camaronesa, há uma troca na culinária africana e não muitas            

diferenças na alimentação dos vários países, mas, enquanto algumas comidas se           

tornam carro-chefe de um país, em outro são consumidas por uma tribo específica.             

Falando sobre o prato tradicional de seu país, Melanito observa: 

O brasileiro não conhece o ndolé, não conhece o boldo          
como algo que pode ser transformado num molho        
agradável e gostoso. O boldo aqui serve somente para         
fazer o chá, mas para nós é um ingrediente que ajuda a            
montar um molho muito interessante e que hoje        
praticamente virou carro-chefe do país porque é o prato         
que todas as tribos acabaram aprendendo a fazer.        
Apesar de ser específico de uma tribo, o prato foi tão           
elogiado que todas as tribos acabaram aprendendo a        
fazer.  
 

Para além dos ingredientes, modos e às técnicas de preparo, Melanito chama            

atenção à pesquisa necessária para definir qual nome do prato entraria no cardápio,             

pois há preparações iguais com nomenclaturas diferentes por todo o continente.  

Por isso você vê que nosso cardápio é em português e em            
inglês porque às vezes você vai querer um prato que tem o            
nome tradicional da tua tribo, do teu país, mas no país           
vizinho tem outro nome. Como não podemos escrever        
todos esses nomes, a gente acaba escolhendo um. Se         
você vem e me diz um nome, tenho a obrigação de dizer ‘é             
esse aqui’ porque nós fizemos uma pesquisa, procuramos        
os nomes similares em cada país. A descrição do prato em           
inglês é bem suficiente para ajudar mais rápido o cliente          
porque o nome pode ser escrito “X”, mas no teu país é “X”             
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o que você está pedindo. Fizemos um trabalho bem         
elaborado para poder satisfazer toda a nossa clientela.  

 

Pode-se observar outras mudanças no cardápio do Biyou’z ao longo dos doze            

meses da pesquisa, tanto no layout do próprio cardápio quanto na quantidade,            

organização e tipos de pratos servidos.  

Antes de novembro de 2017, o cardápio tinha quase 50 diferentes opções            

para o jantar e, no almoço, um “prato do dia” variando de acordo com o dia da                 

semana, ao preço médio de R$ 25. Depois o cardápio foi reduzido, mas mantém              

cerca de 40 opções - a maioria com fotos -, foi incluída a descrição das comidas em                 

português e em inglês, e os preços vão de R$ 17 a R$ 49.  

Os pratos, que até então apareciam meio aleatórios no cardápio, foram           

divididos - em seis petiscos, quatro tipos de saladas, seis acompanhamentos, 13            

pratos quentes e quatro sobremesas, mais as bebidas e drinks nas páginas finais.  

Em vez da repetição de opções como no antigo, o atual traz um asterisco em               

alguns dos pratos quentes informando aos clientes que têm a opção de escolher se              

querem a preparação com carne, frango ou peixe.  

Houve ainda o acréscimo de três pratos em versões veganas - o issingui ,             15

sanga e mayemba , para atender quem não come nada de origem animal, mas             16 17

quer conhecer as culinárias do Biyou’z.  

“Às vezes tem um casal, e um come carne e o outro não, ou tem uma pessoa                 

vegetariana num grupo de amigos, então tem que ter comida para todo mundo”,             

garante Makaya. 

 

 

 

15 Molho de berinjela, fufu de arroz e salada de repolho, acelga, tomates e cebola.  
16 Milho com couve refogados no dendê, arroz e cenouras cozidas.  
17 Repolho refogado com tomate, fufu de milho e salada de cenoura crua, tomates e cebola.  
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Questionada sobre adaptações ou mudanças nos pratos, Melanito foi         

enfática:  

Adaptação, não. Lutamos com bastante energia para não        
mudar até os ingredientes dos pratos porque não vai ser          
mais isso. Se você quer divulgar uma cultura, tem que          
deixar da forma que é. Se você vai fazer uma adaptação,           
aí acho que não vai mais ser o mesmo projeto. Nosso           
interesse aqui é de apresentar de uma forma clara e          
exata o que nós fazemos na África - como digo, da forma            
que minha avó me ensinou - então, eu não teria coragem           
de mudar a receita.  

 

A chef de Camarões também reconhece pratos que ela chama de           

“modernos”, preparações contemporâneas que cada um pode criar a seu modo, mas            

ainda assim, diz Melanito, “usamos o modo de temperamento africano. Posso usar            

os mesmos ingredientes que minha avó usou, mas de outra forma, com outra             

estética, fazendo uma mistura de vários dos ingredientes para poder criar um outro             

prato que não é tradicional, mas ainda é um prato africano porque ele é composto               

pelos ingredientes africanos”, concluiu.  

 

2.2 Congolinária, comida afro vegana e a militância de Pitchou Luambo 

Mensagens e desenhos de giz coloridos num paredão escuro pintado com           

tinta lousa recebem quem sobe os degraus por dois lances. “Veg salva vidas”.             

“#Africagovegan”. “Africamor”. “BR que acarajé!”. “Emancipação vegana”. No final da          

escada,o pequeno salão à direita não tem mais que seis mesas quadradas para             

duas pessoas. A lotação é máxima aos sábados, quando é servida a feijoada do              

congolês, de feijão preto refogado no dendê com shimeji e funghi, arroz cozido no              

suco de gengibre, farofa de banana da terra e couve refogada em pasta de              

amendoim.  

Com o slogan “Descobrindo os sabores do Congo”, a proposta do restaurante            

Congolinária, no bairro do Sumaré, zona oeste da capital paulista, é de servir comida              

afro vegana, numa culinária que reproduz a comida típica congolesa, mas sem            

produtos de origem animal nem aditivos químicos, só com ingredientes naturais e            

com preparo artesanal para “manter viva a tradição das famílias congolesas de se             
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cozinhar em casa em vez de comer fora”, divulga o chef Pitchou Luambo, de 34               

anos.  

O Congolinária começou como um projeto em 2016, com uma barraca num            

estacionamento do Itaim Bibi, na zona sul paulistana, que depois foi transferido para             

uma lanchonete na Vila Madalena. Com recursos arrecadados por financiamento          

coletivo na internet, desde 2017 o restaurante passou a ter o ponto fixo na Av. Prof.                

Alfonso Bovero, 382, na parte de superior de um sobrado. Embaixo está o Fatiados              

Discos, espaço com venda de discos de vinil, roupas, cervejas artesanais, lanches e             

petiscos.  

Ao contrário de Melanito, que se estabeleceu no Brasil legalmente como           

imigrante, Pitchou veio pedir refúgio em 2010, fugindo da perseguição política que            

sofria por ser advogado de vítimas de violência sexual e militante dos direitos             

humanos na República Democrática do Congo , país da África Central com mais de             18

83 milhões de habitantes , na fronteira com Angola, Ruanda, Zâmbia e a República             19

do Congo ou Congo-Brazzavile. Também ator, produtor cultural e professor de           

francês, o chef quer apresentar não só a culinária de seu país “mas também suas               

histórias e cultura”. 

Pitchou cozinha ao lado da filha de 16 anos, Marie Josée, preparando versões             

veganas de comidas tradicionais de seus país - as sambusas, salgado assado            

recheado típico congolês; bitumbula ou “acarajé no prato”, bolinho de feijão fradinho            

frito no dendê como o brasileiro, mas o recheio de quiabo tem pasta de amendoim,               

acompanhado de vinagrete de tomate; o mbuzi, couve na mwamba, que é refogada             

com pasta de amendoim, servida com banana da terra frita e fufu de milho ou de                

arroz. 

O cardápio traz ainda o bata, arroz de coco, refogado de espinafre no creme              

de semente de girassol, servido com purê de milho verde e crocante de tapioca; e o                

choux à la carotte, um refogado de repolho, grão de bico germinado, cenoura,             

18 Os refugiados costumam chamar pela sigla RDC ou Congo Kinshasa, referenciando a capital para               
diferenciar do país vizinho de nome semelhante, a República do Congo ou Congo-Brazzavile. 
19 Informação de 2017 do The World Factbook, disponível no portal Central Intelligence Agency (CIA).  
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vinagrete de maçã verde e noz moscada. Sem perder as referências do Congo,             

alguns pratos são recriados para aproveitar os ingredientes brasileiros, diz Pitchou.  

Há “releituras com ingredientes que não são comuns no Congo, mas são no             

Brasil”, conta Pitchou, como o kachori, bolinho de batata, gengibre e shimeji assado,             

e o prato que se tornou uma das referências do Congolinária - o ngombe, nhoque de                

banana da terra com molho de shimeji, criado por Marie Josée.  

Para além dos diferentes temperos do Congo, a militância do chef Pitchou            

também tem se tornado essência do restaurante. Ele fez do Congolinária um espaço             

de debates sobre a alimentação vegana que se tornou referência no movimento            

vegano, mas também de outros temáticas da contemporaneidade que extrapolam o           

espaço da cozinha - desde as questões mais específicas sobre os refugiados            

africanos aos direitos humanos de forma mais ampla.  

Apesar de frequentado por um público majoritariamente jovem e vegano, o           

Congolinária atrai muitos não veganos de todas as idades, interessados em           

descobrir tanto os sabores da culinária congolesa quanto no veganismo em si. A             

roda de conversa começa quando o horário do almoço se estende no sábado, por              

volta das 15h, não raro sem dar tempo do garçom tirar os pratos sujos de cima das                 

mesas.  

A opção pelo veganismo, “é por militância, por boicote ao que a indústria da              

carne faz com as pessoas e com os animais”, diz Pitchou. No salão, muitas              

conversas em torno da denúncia que chocava o mundo naquela ocasião - a venda              

de migrantes africanos como escravos na Líbia, no norte da África, entre a Argélia e               

o Egito, que motivou a realização “Ato de Solidariedade em Prol dos Africanos             

Escravizados na Líbia”, realizado pelo Congolinária em dezembro de 2017.  

Pitchou explicou como funcionam as rotas migrantes e refugiados que tentam           

sair dos países em crise econômica e humanitária no continente para buscar a             

sobrevivência na Europa ou nas Américas. Nessas tentativas de fuga, que custam            

cerca de US$ 6 mil somente para o pagamento de atravessadores - os “coiotes” que               

fazem o embarque clandestino dos africanos em navios cargueiros - é que ocorrem             

“desvios”, afirma o congolês, e os africanos de diversas nacionalidades, ao serem            
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levados para a Líbia, acabam submetidos a várias formas de violência, como            

torturas e abusos sexuais de mulheres e homens.  

Contando também sua própria história como refugiado no Brasil, Pitchou          

resumiu a complexa situação do Congo, de um lado marcada por conflitos internos             

desde que o país abriu as fronteiras, em 1994, para a entrada de refugiados hutus,               

de Ruanda, que fugiam de perseguições pelos tutsis em sua terra natal. De outro,              

governos autoritários que se sucedem há décadas, e “interesses internacionais nos           

conflitos internos, para aumentar a exploração das riquezas minerais congolesas",          

reforçou. 

A mesa de debates “Escravidão Animal versus Escravidão Humana”, em          

março de 2018, reuniu lideranças do Movimento Afro Vegano (MAV) e de ativistas             

do movimento vegano não-afro. No calor de 31° do lado de fora, pelo menos 40               

pessoas, a maioria negros e negras, ocupam todo o pequeno salão espremidos nas             

cadeiras de madeira, outros em pé espalhados até o lado de fora, nos degraus da               

escada, para discutir “as estratégias de utilização de elementos históricos relativos à            

escravidão humana como paradigma para as ações de conscientização sobre os           

direitos dos animais”, como descrevia o evento nas redes sociais do Congolinária.  

Pitchou defende que a inclusão de mais negros no veganismo passa pela            

discussão sobre o uso do termo “escravidão animal”, pois a expressão faz com que              

se sintam discriminadas pelo movimento vegano.  

Quando você fala a palavra ‘escravidão’ não tem o mesmo          
peso para um branco e um negro. Quem são os donos da            
exploração em grande escala? São brancos, são os        
mesmos que escravizaram os negros no passado e hoje         
estão se aproveitando da exploração dos animais. Nós        
queremos nossos irmãos negros no veganismo. Se um        
vegano fala em escravidão, nós entendemos, mas que        
palavra podemos usar para ter mais gente negra no         
movimento? Qual o efeito entre nós se falarmos em         
‘escravidão animal’? Quero ver mais negros no movimento        
vegano, mas temos que ter mais ferramentas para nos         
aproximar. 
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Sentadas ao lado do Pitchou na parede em frente ao público, militantes do             

MAV falavam a ativistas brancos veganos sobre as implicações de se falar em             

“escravidão animal” na luta pela defesa e proteção dos animais. A expressão            

também é criticada pelo MAV por afastar negros e negras do veganismo, ao             

“provocar gatilhos emocionais, sobretudo no Brasil em que remete à escravidão dos            

povos africanos. Isso traz uma carga emocional e histórica, e não há consenso”,             

reforçou uma das representantes do movimento, uma jovem negra neuropsicóloga,          

de 31 anos.  

 

Fotografia 3 - O chef Pitchou Luambo e ativistas do Movimento Afro Vegano 

em debate no Congolinária 

 
Fonte: autoria própria 

Nos dias úteis, sem as discussões acaloradas do sábado, o Congolinária           

segue em sua cozinha afrovegana. Com a chegada dos dias frios a partir do outono,               

à noite tem degustação de vinhos africanos com queijos artesanais veganos,           

“Festival de Sopas Africanas”, e rodízios às quartas e sextas-feiras com quatro            

opções do menu servidas em porções individuais ao preço fixo de R$ 40. No Dia de                

Potjiekos, a pedida é o potjie, cozido africano que significa cozinhar em panela de              

ferro - abóboras, batatas, aipo, cenouras e um “embutido” vegano à base de feijão              

branco defumado.  

Nessa união da culinária congolesa com palestras, debates e rodas de           

conversa nos finais de semana, a cliente diversificada vem se ampliando, atraindo            
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sociólogos, antropólogos, profissionais de diversas áreas que trabalham em         

organizações não governamentais, e muitos professores do ensino público e          

privado, como se observou no levantamento.  

É na comida para dialogar e conscientizar que Pitchou aposta com seu afro             

veganismo. “Podemos fazer petição na internet, organizar um protesto na Av.           

Paulista, mas ia ser mais um desfile, uma coisa que passa. O que vai funcionar é                

essa nossa conversa. É nesse contato, pouco a pouco, que eu acredito”, conclui.  

 

2.4 A perceção de imigrantes e brasileiros sobre a culinária africana em São             

Paulo 

“A roupa que as pessoas usam e a comida que elas comem são as duas               

coisas que mais definem a cultura do Senegal. Porque você sabe de onde uma              

pessoa é e o que ela é de acordo com o que está vestindo ou o que está comendo”.  

Vivendo em São Paulo desde 2013, Cheikh é um comerciante senegalês de            

30 anos que veio ao Brasil saindo de Dakar, capital do Senegal, na costa oeste               

africana, a convite de um irmão que já morava na cidade de São Paulo, todos em                

busca de melhores oportunidades de trabalho.  

Cheikh foi vendedor ambulante nas ruas do centro paulistano, onde passou           

os primeiros anos comercializando tecidos e roupas africanas nas calçadas. Desde o            

final de 2016, é proprietário da loja Coração d’África, de roupas, calçados,            

acessórios, tecidos, instrumentos musicais e outros artigos de seu continente na           

Avenida Ipiranga, nas proximidades da Praça da República. É ele quem desenha            

boa parte dos vestidos, saias e batas, costurados por um amigo senegalês com os              

tecidos importados da África.  

A primeira comida que vem à mente de Cheikh quando pensa na terra natal é               

o thiebou diene, prato mais tradicional do Senegal, um arroz com peixe cozido em              

caldo defumado com legumes (cenoura, pimentões, repolhos, mandioca) e molho de           

tomates, tão popular que é comida de rua em Dakar. É servido com o peixe inteiro                

sobre uma porção de arroz, comido direto com a mão direita, em porção em              
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individual só se for comprado na rua. Nas casas sempre num prato grande para              

compartilhar com toda a família. 

O thiebou diene é escrito de vários jeitos, explica o senegalês. O prato teria              

sido criado por uma cozinheira chamada Penda Mbaye, mas não se sabe se é fato               

ou lenda porque não há provas de que a mulher realmente existiu.   20

Cliente de Melanito, ele vai ao Biyou’z em finais de semana, ou no restaurante              

de uma amiga senegalesa no 1º andar da Galeria do Reggae, ponto comercial e              

cultural da comunidade negra paulistana, na Rua 24 de maio, centro de São Paulo.              

Durante a semana, o almoço e o jantar são fora de casa na maioria das vezes, com                 

a típica comida brasileira no cotidiano, exceto carne de porco, proibida ao            

muçulmano por ser considerada impura pelo islamismo .  21

No Senegal, as refeições são sempre em família, em casa, com hora certa em              

que todos param para comer. 

Comer junto é um momento que dá para ensinar         
muita coisa. E quando o pai e a mãe ensinam muito. Meu            
pai dizia que na mesa, na hora de comer, a gente aprende            
muitas coisas sobre a vida, não só a comer. É momento de            
dividir, e você pode dividir muitas coisas na vida. Outra          
coisa é o respeito aos mais velhos. Se tem um pedaço de            
carne na mesa, você não vai pegar primeiro, vai deixar          
para o seu pai ou a sua mãe, ou para quem é velho pegar              
primeiro. O prato é grande, todo mundo come junto e cada           
um tem seu lugar. Você pega o seu pedaço e a sua            
comida depois, respeita seus pais e os mais velhos, senão          
o pai dá até um tapa na mão. São muitas as coisas que a              
gente estuda. Às vezes o próprio pai pega a carne e           
divide, que a gente tem que dividir. Isso é parecido em           
nosso país todo. É uma cultura.  

 

Solteiro, o comerciante cozinha em casa quando se reúne com os amigos, a             

maioria brasileiros, mas cozinhar é “só às vezes” porque as mulheres é que são              

20 Em reportagem de 2015 para o jornal inglês The Guardian, a estadunidense radicada na capital                
senegalesa Kari Masson, blogueira do Dakar Eats, explica que a primeira versão da receita seria com                
cevada, trocada por arroz num período de escassez, o que fez o thiebou dieune se transformar no                 
prato nacional do Senegal e popular também na Mauritânia.  
21Os muçulmanos representam 96,1% da população do Senegal, com apenas 3,6% de cristãos, a              
maioria católicos, e 0,3% de animistas, segundo informação de 2016 da base de dados The World                
Factbook, no site da Central Intelligence Agency (CIA). 
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responsáveis pela cozinha em seu país. Por isso, comer um almoço típico senegalês             

só é possível mesmo aos domingos, quando a esposa de seu irmão costuma             

cozinhar para toda a família. Sobre outro irmão que continua no Senegal, Cheik             

conta que as quatro esposas se revezam e cada uma seu dia de cozinhar para               

todos.  

“As meninas crescem mais perto da mãe, desde criança vão aprendendo e            

ajudando, cortando cebola, mexendo o arroz. Não é costume chamar o filho para             

cozinhar. Se vou num restaurante africano aqui no Brasil e não vejo mulher na              

cozinha, já penso ‘ih, essa comida não vai ser boa’. Para a comida ser boa de                

verdade, é mulher que tem que fazer, é a mulher quem sabe fazer”, avalia.  

 

Fotografia 3 - A brasileira Miriam e o congolês Cheikh  

 
Fonte: autoria própria 

“A comida africana conquistou meu coração, com certeza”, diz Miriam,          

servidora pública municipal, de 57 anos. Aos sábados, trabalha como vendedora ao            

lado de Cheikh na loja Coração d’África, e a comida senegalesa de um restaurante              

da Galeria do Reggae é a pedida do almoço, com uma marmita farta que              

compartilha com o senegalês.  

Ela descobriu a comida de África na capital paulista em 2014, quando            

começou a namorar um nigeriano que a levava a restaurantes dos imigrantes 

A relação virou casamento, o marido a ensinou a cozinhar e ela foi ampliando               

o contato com a culinária e com a comunidade africanas.  

22 



Foi quando aprendi o prazer de comer o fufu com          
as mãos, a fazer o fufu, o molho, o peixe. Em todos os             
lugares já comi e hoje vou mais nos restaurantes porque          
não tenho tempo de fazer comida em casa. Se a semana           
tem sete dias, pelo menos dois ou três dias é comida           
africana porque é um prato que você não pode deixar          
batido. Todas as pessoas que convidei também acabam        
se adaptando e sempre vêm pra comer nos restaurantes         
dos imigrantes. Fica na memória porque o sabor é         
diferente. Parece que eles fazem a comida com amor,         
diferente da gente que é aquele negócio de fazer por          
obrigação, de congelar, e eles não fazem isso. O que sinto           
neles é que têm o prazer de cozinhar para você, que se            
sentem super agradecidos quando a pessoa gosta da        
alimentação deles e isso também me agradou muito        
quando os conheci. 

 

Anos depois o casamento acabou, mas da comida africana Miriam nunca           

mais se separou. Frequenta os restaurantes e as residências de imigrantes e            

refugiados que conheceu com o ex-marido, e, fora ou dentro de casa, a comida              

africana passou a fazer parte do seu cotidiano.  

“Pra eles, a festa é onde vai ter reunião familiar          
com muita comida, é muita comida mesmo, como no         
tabaski que me convidaram para participar, o dia em que          
os muçulmanos sacrificam um carneiro para lembrar       
quando Abraão ofereceu o próprio filho a deus em         
sacrifício. Em todas as casas matam um carneiro para         
dividir com toda a família. Você vê que tudo é a comida, é             
tudo em volta da comida. 

Tabaski é nome utilizado no Senegal e em países da África Central para o              22

Aïd-El-Kebir, celebração entre as mais importantes do Islã porque recorda que,           

22 O animal é morto por degola e, depois do sangue ser despejado na terra, é esfolado e a carne é                     
dividida em várias partes para ser consumida pela própria família, no mesmo dia da celebração, e                
também dada a outras famílias, muitas das quais sem condições financeiras para poder comprar e               
sacrificar o próprio carneiro, como explica o sociólogo Reynés (2012) no artigo Navidad,Tamkharite y              
Tabaski en Senegal. No Senegal, o governo financia a compra de carneiro às famílias que não têm                 
condições. Como o país não tem todo o rebanho necessário para o tabaski, é permitido que criadores                 
de outros países, principalmente do Mali, tragam os animais para o Senegal e sem pagamento de                
impostos. Reportagens e histórias sobre o Tabaski ainda destacam que as estradas ficam cheias de               
rebanhos, todos levados às cidades, inclusive Dakar, que fica extremamente agitada nos dias que              
antecedem a celebração, com muitos animais ocupando as ruas. A festa também é o dia em que as                  
famílias colocam seus melhores trajes para acompanhar de manhã as orações nas mesquitas ou nas               
casas e, em seguida, para o sacrifício do cordeiro. 
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quando o profeta Abraão estava prestes a sacrificar seu próprio filho como prova de              

fé, Deus o mudou para um cordeiro para que fosse sacrificado. Para os muçulmanos              

de todo o mundo como Cheikh, é o resgate dessa prova de fé e de reconhecimento                

“de que tudo está nas mãos de Deus”. A comemoração é mantida pelos imigrantes              

em São Paulo e a data, variável a cada ano, em 2018 ocorreu entre os dias 21 e 22                   

de agosto.  

Miriam observa que os imigrantes quase não conversam nas refeições          

“porque acham que é uma hora abençoada, que estão nutrindo o corpo. O segredo              

que ainda não aprendi é que eles fazem tudo concentradíssimo, e é tudo em cima da                

natureza”. “Segredos” da cozinha trazem questões de gênero da cultura africana,           

aponta a servidora que aprende a cozinhar com os homens imigrantes.  

Não sei se é porque eles são homens e querem que a            
mulher aprenda para você fazer pra eles, esse é o          
problema [risos]. Eles não tem problema de explicar, mas         
as mulheres africanas...elas não ensinam tudo, não. Elas        
sempre têm alguma coisa que não vão deixar você ver. Os           
homens deixam você ver, mas se for aprender comida         
africana com elas, sempre vai ter alguma coisa que não          
vai ficar igual, elas não ensinam, infelizmente. Elas        
parecem que tem o negócio da competição, né? Porque         
você sabe que a mulher que cozinha bem e é parideira é            
que é a rainha para os homens africanos, é super          
valorizada. Aquela que não sabe fazer nada, o homem não          
vai querer. Tem isso ainda [risos] porque infelizmente eles         
ainda são muito machistas. Então, as mulheres querem        
estar sempre fazendo o melhor, senão ela não tem marido,          
que é quem banca tudo.  

 

A culinária africana, apesar de usar os mesmos ingredientes, é muito           

diferente da brasileira, diz a servidora, “porque eles utilizam tudo, não tem            

desperdício, como a mandioca que, além das raízes, aproveitam as folhas para fazer             

molhos, ou o consumo de abacate em pratos salgados e não só como a vitamina               

doce feita no Brasil”.  

É uma comida que expressa saúde, diz Miriam, porque os pratos têm ‘as             

proteínas, os legumes, todas as vitaminas que você precisa no dia. Tudo deles é              

feito na hora, enquanto nós temos preguiça e compramos pronto. Isso pra mim é              
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saúde, que para eles está sempre em primeiro lugar”. A servidora conclui: “Todos             

deveriam aprender comida africana porque as receitas são fáceis e cada prato que             

se experimenta é sempre uma surpresa”.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Montanari (2013) diz que a comida é um instrumento de identidade porque é             

um meio de auto representação e de troca cultural. Mais que a palavra, a comida é                

que faz a mediação porque comer é um caminho mais fácil de entrar em contato               

com diferentes culturas do que decodificando um idioma. 

Essa mediação é o que se destaca tanto ao se pesquisar como a comida e a                

gastronomia se articulam com os processos identitários dos africanos como ao se            

investigar a percepção dos brasileiros sobre a comida africana.  

Nos restaurantes africanos analisados, os clientes olham o cardápio com uma           

atenção distinta, diferente do mesmo gesto em qualquer outro restaurante, porque é            

praticamente impossível escolher sem antes perguntar sobre as origens e histórias           

dos pratos, numa curiosidade que vai além de decifrar os pratos, até porque vêm              

bem descritos para facilitar à clientela.  

Enquanto a comida não chega, querem detalhes - “de qual país é esse aqui?              

onde se come esse prato? como é que se fala isso? como é que se pronuncia o                 

nome desse aqui?” - e ouvem atentos às explicações, depois conversam uns com os              

outros sobre a comida leem nas paredes as reportagens emolduradas que contam a             

história dos chefes de cozinha ou divulgam alguma receita.  

Fora dos restaurantes, nas casas e festas da comunidade africana, a comida            

também é mediadora entre brasileiros e africanos, mas não tanto quanto às histórias             

e origens de um prato, mas atentos aos costumes na hora de comer, a cultura               

alimentar que se manifesta nas refeições do cotidiano - como comer com os dedos e               

sempre da mão direita, ou o tabu quanto ao consumo de carne, a compreensão              

sobre sacrifício de animais.  

Mais que degustar cada prato, se inteirar sobre as tradições de África na hora              

de se comportar à mesa foi uma preocupação expressa pelos brasileiros           

entrevistados. No caso do Congolinária, até pela especificidade do restaurante, a           
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clientela vegana certamente está interessada na comida afrovegana, mas o debates           

diversos em torno da alimentação e das questões de direitos humanos em torno da              

comida são um motivo a mais para conhecer o lugar, como forma de pertencimento              

ao movimento vegano. No Biyou’z, o olhar dos frequentadores está mais focado na             

territorialidade da comida e que cultura representa, daí a atenção e mais tempo             

olhando o cardápio antes de decidir.  

Quanto aos africanos, expressam suas identidades e simbologias ligadas à          

alimentação buscando manter a cultura alimentar de seus países no cotidiano, ainda            

que a rotina de trabalho possa atrapalhar. A comida é o veículo principal da              

manutenção de tradições religiosas como o tabaski dos africanos islamizados. É no            

compartilhando de pratos como o thiebou diene que estão as referências sobre a             

importância de dividir, de respeitar os mais velhos.  

O apreço pela comida da terra natal é tanto que, sendo homens a maioria dos               

imigrantes, deixam de lado o costume de não cozinhar para fazer o prato de seu               

país ou para ensinar quem queira aprender assim interagir.  

Com adaptações ou mudanças na alimentação, o que se constata é que não             

importa que se esteja distante de casa.  

Nessa interação entre alimentação, identidade e migração, as identidades se          

ressignificam, se reconfiguram sem a limitação de resgate ou preservação como se            

pudessem se manter intactas, e, simultaneamente, rejeitando adaptações que         

possam levar ao distanciamento das origens.  

Assim como as identidades são maleáveis e construídas ao longo da vida,            

assim também é a dinâmica da cultura alimentar, mas para as transformações            

nessas duas esferas o ingrediente também é o mesmo - o tempo.  
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