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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é estudar a sociabilidade entre imigrantes chineses e a 

população da Cidade do Rio de Janeiro estabelecido a partir da cultura alimentar 

chinesa. Nossa análise será permeada inicialmente pelos motivos que os trouxeram 

para o Brasil. Ao traçar o perfil desse imigrante e quais os recursos comunicacionais 

que ele emprega para socializar-se, buscaremos na Sociologia da Alimentação e no 

conceito de Fluência Cultural um meio para delinear uma interface entre a cultura 

alimentar desses imigrantes e como essa cultura alimentar vem influenciando e 

conquistando a população da cidade do Rio de Janeiro. Nosso aporte teórico 

encontrará ressonância em Alfred Schütz, Georg Simmel, Marcelo Pereira de Mello, 

Jean- Pierre Poulain, Massimo Montanari, José Roberto Teixeira Leite, Shu Chang-

sheng; entre outros sociólogos, historiadores, antropólogos e pesquisadores que em 

muito contribuíram com nosso trabalho. Foram realizadas pesquisas bibliográficas e 

entrevistas que em seu conteúdo nos ajudaram a compreender a temática por nós 

escolhido. 

 

Palavras-chave: Imigração, sociologia da alimentação, imigração chinesa e 

fluência cultural. 



 

ABSTRACT 

The objective of this work is to study sociability among Chinese immigrants and the 

City of the population of Rio de Janeiro established from the Chinese food culture. 

Our analysis will initially permeate the reasons that brought them to Brazil. In tracing 

the profile of this immigrant and what communication resources it uses to socialize, 

seek in Food Sociology and cultural fluency concept a means to outline an interface 

between food culture of these Chinese immigrants and how that has been influencing 

and conquering the population of the city of Rio de Janeiro. Our theoretical 

framework find resonance in Alfred Schütz, Georg Simmel, Marcelo Pereira de Mello, 

Jean-Pierre Poulain, Massimo Montanari, José Roberto Teixeira Leite, Shu Chang-

sheng; among other sociologists, historians, anthropologists and researchers who 

have greatly contributed to our work. There have been made searches in Literature 

and interviews, from which in its content helped us to understand the theme chosen 

for us. 

 
Keywords: Immigration, food sociology, Chinese immigration and cultural 

fluency. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho é estudar os padrões de relacionamento e 

sociabilidade entre imigrantes chineses e a população carioca da cidade do Rio de 

Janeiro estabelecido a partir da alimentação. Buscaremos, assim, utilizar o aporte 

teórico da Sociologia da Alimentação1 para abordar a sociabilidade2, i. e., as 

maneiras da interação de imigrantes com brasileiros bem como a manutenção de 

sua identidade como grupo a partir dos hábitos alimentares e demais práticas que 

passam despercebidos no cotidiano, mas que devem interessar ao sociólogo que 

constrói pela análise científica novas oportunidades de lograr novo saber, e no nosso 

caso específico - novos sabores. 

Nossa base empírica será constituída pela população de imigrantes 

chineses na Cidade do Rio de Janeiro. Para tanto, recuperaremos alguns dados 

historiográficos das diásporas chinesas, relacionadas com a imigração desse grupo 

para o Brasil do século XIX até a presente data. O Conceito de Fluência Cultural3 

(MELLO, 2012) nós auxiliará na compreensão de como esses imigrantes chineses 

conseguiram ao longo do tempo assimilar e inserirem-se na cultura brasileira.  

Este trabalho de conclusão de curso teve seus primeiros delineamentos em 

um almoço no Município de Niterói – Rio de Janeiro. Com alguns professores e 

alunos convidados, que participaram em 2012 do Seminário Niklas Luhmann4, 

organizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, em parceria com 

Universidade Federal Fluminense – UFF, seus respectivos programas de pós-

                                                           
1Quanto ao estudo da sociologia da alimentação o sociólogo Jean-Pierre Poulain, diz “o ato alimentar 

não é somente biológico, ele é também uma representação concreta dos valores fundamentais de 
uma cultura ou de uma época. Poulain, Jean Pierre. Sociologia da alimentação: comedores e o 
espaço social alimentar. 1° ed, editora UFSC – 2006. 
2A necessidade de estar junto, de pertencer a algo e de estar em sociedade dá origem à sociabilidade 
entre os indivíduos da sociedade. Assim, Simmel define a sociabilidade como uma das formas de 
associação, onde: O que é autenticamente “social” nessa existência é aquele ser com, para e contra 
com os quais os conteúdos ou interesses materiais experimentam uma forma ou um fomento por 
meio de impulsos ou finalidades. http://www.eumed.net/rev/cccss/25/georg-simmel.html 
3Conceito de Fluência Cultural será esclarecido no terceiro capítulo deste trabalho, página 31. 
4Niklas Luhmann (1927-1998), em Bielefeld, na Alemanha. Bacharel em Direito, Administração e 
Sociologia em Harvard, influenciado por Talcott Parsons e sua teoria dos sistemas sociais. 
Inicialmente construiu um funcional-estruturalismo, à moda de Parsons, mas depois buscou superar 
seu mestre através do “direito autopoiético” e uma nova teoria dos sistemas.  
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-20702001000200010&script=sci_arttext  

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-20702001000200010&script=sci_arttext%2020702001000200010&script=sci_arttextensapepensamento-juridico-de-niklas-luhmann
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graduação – PPDG5 e PPGSD6 e a Associação Brasileira de Pesquisadores em 

Sociologia do Direito – ABraSD; quando a possibilidade da relação entre imigração e 

alimentação surgiu como tema para o meu Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. 

Os encontros sociais, os almoços de negócios, as festas de criança, as 

festas com os amigos, todas as refeições diárias, os consagrados almoços de 

domingo em família: sofremos nesses eventos influências gastronômicas que 

recebemos tanto do ponto de vista regional quanto internacional. Destarte, não 

poderíamos ser indiferentes ao universo da culinária internacional. Assim, a vontade 

de elaborar um trabalho que unisse os temas imigração e alimentação consolidou-

se. Posteriormente, algumas leituras sobre as temáticas, acrescidos das aulas 

sobre: “Sociabilidade e Interação Social” – 4º período e “Imigração” – 7º período, 

ambos do curso de Sociologia da Universidade Federal Fluminense e ministradas 

pelo Professor Doutor Marcelo Pereira de Mello7 e a participação em congresso 

confirmaram a paixão e o interesse pelo assunto, considerando que poderia haver 

relevância científica. 

A linha técnica de pesquisa foi: 1 - levantamento de material já consolidado 

pelas Ciências Humanas sobre o tema pesquisado; 2 - consulta aos registros e 

pesquisas junto aos organismos oficiais do governo brasileiro sobre os dados 

quantitativos sobre a imigração em geral e a imigração de chineses em particular, 3 

– a pesquisa qualitativa servirá de aporte para a apresentação deste trabalho final 

de graduação. 

As entrevistas em profundidade serão os recursos metodológicos básicos de 

nossa pesquisa. Elas foram gravadas e outros tantos depoimentos colhidos 

informalmente. Com isso buscamos conhecer a correlação entre a cultura alimentar 

trazida pelo imigrante e o processo de sociabilidade. Dessa forma procuramos testar 

uma de nossas hipóteses, a de que a culinária era um elemento facilitador da 

                                                           
5Programa de Pós-Graduação em Direito - Universidade Federal do Rio de Janeiro 
6Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito – Universidade Federal Fluminense 
7Professor Doutor da UFF – Universidade Federal Fluminense – (Responsável pelo Grupo de 

pesquisa - Sociologia, Direito e Justiça do CNPq - abrigado no Programa de Pós Graduação em 
Sociologia e Direito - PPGSD/UFF - que busca realizar pesquisas a partir de uma perspectiva que 
combina elementos de natureza cognitivista, sociais, econômicos e demográficos). Autor do Livro 
Imigração e Fluência Cultural – Dispositivos cognitivos da comunicação entre culturas legais. Juruá, 
2012. http://lattes.cnpq.br/4148158629155964 
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adaptação de imigrantes chineses junto à população local. Procuramos combinar os 

aspectos universais da relação entre imigrantes e nativos, com as peculiaridades da 

alimentação dos chineses e a receptividade dessa alimentação pela população da 

cidade do Rio de Janeiro. 

Convém ressaltar que inicialmente as condições para a execução de nossa 

investigação não foram animadoras, sobretudo devido à escassez de informações 

sobre a imigração chinesa na Região Metropolitana do Rio de Janeiro e, quanto às 

entrevistas, foram conseguidas com muita dificuldade. A maioria dos chineses 

abordados apresentou relutância para participar da pesquisa, colocando a 

dificuldade na língua como empecilho a comunicação. Contudo, os três casos que 

serviram de base para nosso trabalho, após contato inicial, colocaram-se a 

disposição, tanto para o diálogo, quanto para futuras abordagens. Como nosso 

trabalho busca compreender se há relação entre a alimentação e a inserção dos 

imigrantes na sociedade que o recepciona as entrevistas buscaram explorar esse 

assunto específico.  

Este trabalho será subdividido em introdução, quatro capítulos e conclusão. 

No primeiro capítulo: contaremos a história da chegada dos pioneiros imigrantes, 

assim introduziremos a presença dos imigrantes chineses do século XIX e suas 

dificuldades de adaptação ao Brasil, bem como algumas tabelas para ilustrarem 

esse processo; o segundo capítulo abordará o esclarecimento do conceito de 

imigrante. Uma análise de como podemos definir um imigrante e quais os 

mecanismos comunicacionais que encontramos para a sociabilidade do 

imigrante/estrangeiro; no terceiro capítulo abordaremos como a alimentação e a 

culinária auxilia a sociabilidade reconstruindo argumentos da sociologia da 

alimentação e no quarto capítulo analisaremos as três entrevistas que nos levaram a 

repensar os mecanismos de sociabilidade entre pessoas de culturas tão distintas, e 

a “fluência cultural” apresentada nesses casos. 

 

 I - História da Imigração Chinesa no Brasil do século XIX ao século XXI: uma 

ausência de padrão. 
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A introdução do imigrante chinês no Brasil ocorreu a partir do século XIX 

quando os primeiros imigrantes chineses foram trazidos pelo Conde de Linhares à 

cidade do Rio de Janeiro para introduzir a cultura do chá (CHANG-SHENG, 2009)8. 

Acreditava-se que a chegada desta mão de obra qualificada seria de grande valia 

econômica para a Coroa Portuguesa que ansiava por se inserir no comércio de 

especiarias, especialmente para a Inglaterra. Ao considerar também que a Inglaterra 

ansiava obliterar o tráfico negreiro, a vinda dos chineses seria uma solução viável 

para a substituição da mão de obra escrava na agricultura. 

O objetivo inicial era trazer cerca de dois milhões de chineses. O plano de 

migração conseguiu ser efetivamente instituído em 1810: no biênio (1811-1812), 

com o desembarque de “300 chineses, além de mudas de chá oriundas de Macau 

no navio chamado Vulcano” (CHANG-SHENG, 2009). Embora as pretensões iniciais 

fossem mais ambiciosas esse primeiro grupo foi o único a chegar a terras brasileiras 

naquela época. 

A despeito do interesse no cultivo do chá esta atividade mostrou-se 

inapropriada; por um lado ocorreu a inadaptação dos imigrantes ao rigoroso regime 

de trabalho imposto nas lavouras. Não obstante a abolição dos escravos, o regime 

de trabalho nas lavouras brasileiras pouco mudou em rigor e exigência; o 

responsável pelo comando das funções ainda não havia apreendido novas formas 

de trato com os agricultores, agora homens livres. Por outro lado, o responsável pela 

área de cultivo acreditava que os agricultores escondiam as técnicas mais 

elaboradas de processamento do chá (CHANG-SHENG, 2009). Contudo, o know 

how9 trazido com eles fazia referência ao seu hábito de tomar o chá verde, diferente 

dos ingleses que bebiam chá preto e adoçado, o que requereria uma nova técnica 

de processamento. 

                                                           
8Bacharel Língua e Literatura Inglesa pela Universidade Fudan (1989), mestrado em Economia pela 

Universidade Federal Fluminense (1998), e doutorado em História pela Universidade Federal 
Fluminense (2002). Atuando principalmente nos seguintes temas: Literatura moderna chinesa; 
História da China Contemporânea; História das Relações Brasil-China; imigrantes e a Imigração 
chinesa. Professor Doutor em Literatura Moderna Chinesa do DLO/FFLCH/USP. 
http://lattes.cnpq.br/3406540243169955 
9Know-how é um termo em inglês que significa literalmente "saber como". Conjunto de 

conhecimentos práticos (fórmulas secretas, informações, tecnologias, técnicas, procedimentos, etc.) 
adquiridos por uma empresa ou um profissional, que traz para si vantagens competitivas.  
http://www.significados.com.br/know-how  

http://lattes.cnpq.br/3406540243169955
http://www.significados.com.br/know-how
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Com a insatisfação por parte dos imigrantes que não aceitavam o regime de 

maus tratos ao qual eram submetidos, e não tinham respaldo legal em relação ao 

trabalho livre, ocorreram inúmeras fugas das regiões agrícolas; aqueles que 

obtiveram sucesso migraram para outras partes da cidade e iniciaram um trabalho 

como ambulantes ou cozinheiros. 

Em 1825, alguns conseguiram registro com nomes brasileiros e com isso 

adquiriram licença para mascatear, trabalhar como vendedores nas ruas. Apenas em 

1881 o Brasil assinou um tratado de “amizade, comércio e navegação” com a China, 

estabelecendo diretrizes comerciais e assegurando regras para as contratações de 

trabalhadores chineses. 

Em 1882, foi fundada a CCIC – Companhia de Comércio e Imigração 

Chinesa, apoiada pelas autoridades político administrativas do Brasil, sua meta era 

trazer uma média de 20 mil chineses. Um dos acordos estabelecidos com a CCIC foi 

à assinatura de um tratado onde uma das cláusulas era a proibição da contratação 

de mão de obra dos Coolies, escravos asiáticos; apesar disso as atividades ilegais 

de contrabando continuaram. O primeiro grupo que imigrou após a criação da CCIC 

foi enviado para trabalhar na mineração em São João Del Rey, cuja mineradora era 

de propriedade do governo britânico: novamente os chineses não se adaptaram ao 

trabalho e fugiram. 

Uma pesquisa realizada pelo historiador José Roberto Teixeira Leite10, no 

Arquivo Nacional no Registro dos Estrangeiros descreve que esse grupo de 

imigrantes, assim com os escravos, recebia nomes cristãos. Segundo esses 

registros apenas os quatro mestres de processamento de chá tiveram seus nomes 

de nascimento preservados. 

 

Com a assinatura da abolição da escravatura em 13 de maio de 1888 pela 

Princesa Isabel passou a figurar no Brasil o incentivo político a imigração voluntária. 

Os imigrantes chineses que conseguiram ficar no Brasil, buscaram prosperar, e 

                                                           
10 Nascido a 16 de agosto de 1930 no Rio de janeiro. Historiador e crítico de arte, professor 

universitário, curador e pesquisador. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela então Faculdade 
Nacional de Direito da Universidade do Brasil (1954). Doutor em Arte pelo Instituto de Artes da 
UNICAMP (1994). http://lattes.cnpq.br/1315663140592277 
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embora distante de seu país de origem, mantiveram contato com os compatriotas 

visitando seus familiares ou por carta. Com a melhoria das condições de vida dos 

que moravam aqui, a ‘boa nova’ espalhou-se entre alguns aldeões chineses, e com 

ajuda dos que aqui estavam ou aventurando-se, mais imigrantes vieram para o 

Brasil à procura do “sonho americano”11. O comércio era a principal atividade 

desenvolvida por eles: os imigrantes chineses que chegavam normalmente 

buscavam trabalhar com parentes ou conseguiam alguma colocação entre os grupos 

já existentes.  

A imigração chinesa no século XIX era realizada por grupos de cantoneses, 

pessoas oriundas do sul da China – Guangzhou. A partir do século XX, mais 

precisamente com a Revolução Republicana na China (1949-1962), os qingtianeses 

que emigravam da cidade de Qingtian - província de Zhejiang - para fugir do conflito 

interno formaram um grupo significativo de imigrantes com destino ao Brasil. 

Quando chegavam, laboravam como mascates pelas ruas do Rio de Janeiro, 

normalmente vendiam produtos importados da China, e muitos se tornaram donos 

de pequenos comércios na cidade, lavanderias e restaurantes (CHANG-SHENG, 

2009). 

Contudo, como o propósito de nosso trabalho não consiste em remontar 

detalhadamente essa história, daremos um salto no período compreendido entre os 

anos 1940 até os anos 1970. Basta informarmos que nessa época, as imigrações 

foram dificultadas ao máximo pelo governo chinês, que passou a considerar a 

imigração um ato de abandono da pátria, traição à revolução de Mao Tsé-Tung12.  

 Aqueles que tentavam eram perseguidos pelos radicais do regime 

comunista de Mao. Alguns cantoneses chegaram ao Brasil como refugiados da 

Revolução Cultural13 (CHANG-SHENG, 2009); vale assinalar como contexto 

                                                           
11Expressão usada pela primeira vez por James Truslaw Adams em 1931, que designava 

oportunidade igual para todos os estadunidenses. Aqui pegamos emprestada para ilustrar nosso 
trabalho com a ideia de ideal de trabalho e prosperidade 
12Primeiro presidente da Republica Popular da China. Familiarizado com o Oriental, bem como 

literatura ocidental, e quebrou permanentemente com o confucionismo. A Revolução Bolchevique de 
1917 na Rússia estimulou o interesse em socialismo e do marxismo, e fundou um movimento 
estudantil socialista radical (...) e em 1921 foi membro fundador do Partido Comunista Chinês (PCC). 
13Revolução Cultural Chinesa (1966-1976) - AARÃO REIS FILHO, D. China e modernização. Lua 
Nova: Revista de Cultura e Política, São Paulo, v. 2, n. 2, set 1985.   
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histórico brasileiro, que nos idos anos 1964 até meados da década de 70 a política 

brasileira estava sob a égide do regime ditatorial militar; em consequência, os 

militares no poder tinham como bandeira a perseguição aos comunistas e toda 

forma de influência exercida por eles. Consequentemente, concluímos que até esse 

momento histórico a imigração de chineses foi ínfima. 

A partir de 1974 o Brasil e a China restabelecem relações diplomáticas, logo 

o panorama imigratório começa timidamente a mudar. Com o fim da Revolução 

Cultural em 1976, inicia-se um processo de reforma e abertura na China, permitindo 

a população chinesa viajar sem muita restrição para visitar parentes ou 

simplesmente em busca de novas oportunidades em outros países.  A maioria dos 

imigrantes chineses que no Brasil chegaram nas décadas de 70 e 80 manteve suas 

atividades econômicas como seus antecessores no comércio ambulante e 

restaurantes.  

Apenas a partir de 1990 foi percebido o aumento das atividades no comércio 

varejo e atacado de produtos importados da China, Taiwan, Hong Kong e Japão. 

Sob a leniência do Estado houve um aumento considerável de produtos importados 

de origem chinesa vendidos por camelôs na cidade do Rio de Janeiro. Inicialmente a 

origem desses produtos chegava ao Brasil através do Paraguai para o comércio 

informal. O Paraguai nessa época, já possuía um grande número de imigrantes 

chineses residentes lá. 

 

no Brasil, a partir dos anos de 1980, com mais força na década seguinte, 
passamos a perceber a presença cada vez mais contundente de 
produtos made in China nos mercados populares, porém não somente 
neles. O boom da economia chinesa teve efeitos imediatos e vultosos sobre 
os antigos comércios de rua brasileiros, os quais, antes da década de 1980, 
vendiam mercadorias "inocentes", tais como artesanato e alimentos. 
(MACHADO, 2008)14 

Embora na China a filosofia de Confúcio15 tivesse sido patrocinada por seus 

governantes por centenas de anos, na conjuntura chinesa contemporânea o 

                                                           
14MACHADO, Rosana Pinheiro. China-Paraguai-Brasil uma rota par pensar a economia informal.  
Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 23, n. 67, jun. 2008.  
15Nascido em 550 A.C. ao norte da china na cidade de Qufu, considerado o primeiro chinês a estudar 
tornou-se professor e teórico político, seus ensinamentos eram baseado na ética moral e na 
benevolência; para ele a obrigação do governante era mostrar ética, e através da educação do povo 
torná-lo justo e pacífico. 
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confucionismo foi considerado por muitos como um entrave ao crescimento e ao 

desenvolvimento econômico. Neste contexto Deng Xiaoping16 trouxe um novo 

pensamento, cujo valor primordial era a prosperidade, ao considerar ser possível 

unir os valores tradicionais às necessidades oriundas da modernidade, como os 

haveres da ciência e do progresso. Destarte, a partir de 1979, abriram-se quatro 

ZEE17, Zonas Econômicas Especiais; e a cidade de Shenzhen, na Província de 

Guangdong, tornou-se a mais prospera em termos de riqueza, crescimento e 

desenvolvimento. 

A China abriu-se economicamente ao mundo e passou a integrar a 

Organização Mundial do Comércio (OMC) em 2001. Decorrido vinte anos de 

reformas liberais, podemos afirmar que o tradicional isolamento chinês estava 

findando, ao menos do ponto de vista econômico. Destarte, tornando-a uma 

poderosa parceira na ordem global e desempenhando um papel de destaque no 

mundo do século XXI. 

O Brasil, como já firmado anteriormente, ao longo da década de 70 

restabeleceu relações diplomáticas com a China. Nesse projeto de estruturação da 

política externa o governo brasileiro deu ênfase em encontrar parceiros com os 

países latinos e os Mercados Emergentes18; buscando diversificação nas parcerias 

internacionais.  

A priori os anos 80 concretizaram a redemocratização brasileira, com o fim 

da ditadura militar; a década de 90 marcou a história brasileira na seara econômica 

com a participação no Mercosul19 (1991) – Mercado Comum do Sul; quanto as 

                                                           
161904-1997. Secretário geral neoliberal do PCC – Partido Comunista Chinês; líder político da 

República Popular da China entre 1978 e 1992. Criador do chamado socialismo de mercado, regime 
vigente na China moderna 
17As ZEEs nada mais são do que ambientes que se utilizam de medidas/políticas distintas de 

comércio, de modo estratégico, na intenção de atrair investimentos. As ZEEs foram criadas a partir de 
1979 e têm como características: prática de preços livres; dependência do capital estrangeiro; 
captação de investimentos externos etc. 
18Não exista uma definição exata para os "países emergentes", podemos dizer que são aqueles 
países cujas economias partiram de um estágio de estagnação ou subdesenvolvimento e se 
encontram em pleno desenvolvimento econômico. São também chamados de "países em 
desenvolvimento". 
19Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai assinaram, em 26 de março de 1991, o Tratado de Assunção, 

com vistas a criar o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL).  
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relações sino-brasileiras o campo político-diplomático figurou-se com maior ênfase, 

juntamente com uma maior aproximação comercial entre eles.  

Pretensamente, concluindo a linha de interação com outros países foi criado 

em 2009 o BRICS20 – Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul; Grupo Político de 

Cooperação, com isso o Brasil buscou além das relações com os países 

circunvizinhos à integração com os países do bloco oriental.    

No decorrer dos anos 90 e início do século XXI as relações comerciais foram 

estreitando-se e as parcerias econômicas favorecendo a ambos: brasileiros e 

chineses. Atualmente a China é um dos principais parceiros econômicos do Brasil.  

No início dos anos 90, as relações Brasil-China, em quase todos os setores 
eram tão promissoras que foram definidas conceitualmente como uma 
Parceria Estratégica (...) conceito muito oscilou (...) a China passou por um 
forte e extenso desenvolvimento enquanto que o Brasil estagnou (...), o 
indesejável Custo Brasil. (...) com duas macro-crises, a do dólar e a da zona 
do euro (...) a China decidiu aplicar algumas mudanças em seus sistemas 
econômico, gerencial e ecológico, o que implicará em mudar a gestão de 
seus investimentos no exterior. O Brasil possui forte expertise (...) e bons 
relacionamentos em áreas onde os chineses ainda não tem tradição. E aí 
reside a oportunidade para parcerias entre empresas brasileiras e chinesas 
de modo a que passem a atuar juntas em terceiros mercados (...) a atual 
Parceria Estratégica poderá ser ampliada para uma Parceria Estratégica 
Global (...) Após a Copa do Mundo, o Presidente Xi Jinping fará a sua 
segunda viagem à América Latina, desde que tomou posse há pouco mais 
de um ano, e virá a Fortaleza participar da cúpula dos BRICS. Esta será a 
oportunidade para que os dois governos por meio de suas chancelarias, 
mobilizem os empresariados dos mais diversos segmentos - e também os 
órgãos de apoio ao comércio internacional e os de desenvolvimento 
tecnológico – dos dois países para que juntos concretizem esta 
possibilidade que irá beneficiar ambas as economias, gerando mais 
empregos, beneficiando brasileiros e chineses. (CCIBC, 2014)   

Para confirmar essas afirmativas, inicialmente, partiremos de uma breve verificação 

de dados a partir da década de 60, pontuando as relações econômicas entre Brasil e 

seus principais parceiros econômicos; como especificado nas tabelas I e II: 

 

 

 

                                                           
20O acrônimo "BRICS" foi formulado em 2001, pelo economista Jim O'Neill, do Banco Goldman 

Sachs, em estudo sobre o crescimento das economias de Brasil, Rússia, Índia e China. Em 2006 
ocorreu reunião de Chanceleres, posteriormente no nível de Chefes de Estado e de Governo, por 
meio de Cúpulas anuais.  Transformou-se em BRICS com o ingresso da África do Sul, em 2011. 
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Tabela I - Comércio Brasileiro por Área – Exportações (%) 

 
Estados 

Unidos 

União 

Europeia 

EFTA ALADI MERCOSUL África Ásia Japão China Total 

em 

US$ 

bi 

1960 44.4 26.7 5.7 7.0 - 1.0 NA 2.4 * 1.269 

1965 32.6 25.8 12.6 9.7 - 1.5 NA 1.9 * 1.595 

1970 24.7 34.9 5.4 11.1 - 2.2 8.3 5.3 * 2.739 

1975 15.4 27.8 3.6 13.8 - 4.7 9.8 7.0 0.8 8.670 

1980 17.4 26.6 3.3 17.2 - 6.5 9.9 6.1 0.4 20.132 

1985 27.1 26.9 2.6 8.7 - 7.9 12.4 5.5 3.2 25.936 

1990 24.2 32.4 1.0 10.4 4.2 3.2 16.9 7.5 1.2 31.213 

1995 18.7 27.8 1.1 21.5 13.2 3.4 17.6 6.7 2.6 4.506 

2000 23.9 26.8 1.4 23.4 14.0 2.4 11.5 4.5 2.0 55.086 

2002 25.7 25.0 1.0 16.4 5.5 3.9 14.6 3.5 4.2 60.362 

2003 23.1 24.8 0.8 17.7 7.8 3.9 16.0 3.2 6.2 73.084 

Fonte: Brasil, Cacex/Secex/MDIC 

 

Tabela II - Comércio Brasileiro por Área – Importações (%) 

 
Estados 

Unidos 

União 

Europeia 

EFTA ALADI MERCOSUL África Ásia Japão China Total 

em 

US$ 

bi 

1960 31.0 26.9 5.5 14.0 - 0.5 NA 2.7 * 1.293 

1965 29.9 17.8 9.0 24.2 - 0.3 NA 3.4 - 941 

1970 32.9 29.5 5.7 10.5  3.1 6.9 6.2 * 2.849 

1975 25.2 25.1 5.7 5.8  4.2 9.6 9.1 * 12.211 

1980 17.8 15.2 2.7 11.7  4.9 6.9 4.7 1.1 22.955 

1985 19.8 14.7 3.0 12.3  13.2 8.6 4.2 3.2 13.153 

1990 21.3 22.3 2.8 17.7 11.2 2.8 8.6 6.0 0.6 20.650 

1995 21.1 27.7 1.9 20.0 13.7 2.4 16.5 6.6 2.1 40.858 

2000 23.1 25.2 1.9 20.9 14.0 5.2 15.4 5.3 2.2 55.835 

2002 22.1 27.8 2.4 17.4 11.9 5.7 16.9 5.0 3.3 47.240 

2003 20.0 28.3 2.5 17.0 11.8 6.7 18.5 5.2 4.5 48.260 

Fonte: Brasil, Cacex/Secex/MDIC 
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Podemos observar como desde a década de 70 com início do 

restabelecimento comercial entre os dois países – Brasil e China - os índices vêm 

crescendo de 0.8 para 6.2 % - tabela I. Quanto às importações cresceu na ordem de 

1.1 % para 4.5% em 2003 – tabela II. 

 

O Brasil segundo os dados do Ministério das Relações Exteriores em 2015 

configura como o 17º parceiro comercial da China em relação ao destino de suas 

exportações e como na 7º posição em relação à origem de suas exportações 

referência tabelas III e IV, respectivamente. 

 

Tabela III - Direção das Exportações da China US$ Bilhões 

DESCRIÇÃO 2014 Part.% no total 

Estados Unidos 397,5 
17,0% 

Hong Kong 363,18 
15,5% 

Japão 149,56 
6,4% 

Coréia do Sul 100,36 
4,3% 

Alemanha 
72,72 3,1% 

Países Baixos 
64,94 2,8% 

Vietnã 
63,61 2,7% 

Reino Unido 
57,16 2,4% 

Índia 
54,24 2,3% 

Rússia 
53,69 2,3% 

... 
 0,0% 

Brasil (17ª posição) 
34,92 1,5% 

Subtotal 
1, 412 60,2% 

Outros países 
931 39,8% 

Total 
2.343 100,0% 

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência comercial, com base em dados do 
UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, April 2015 
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Tabela IV – Origem das exportações da China em US$ bilhões 

DESCRIÇÃO 2014 Part.% no total 

Coréia do Sul 190,3 9,7% 

Japão 163,1 8,3% 

Estados Unidos 160,1 8,2% 

Taiwan 152,2 7,8% 

Alemanha 105,0 5,4% 

Austrália 98,0 5,0% 

Malásia 55,8 2,8% 

Brasil 51,9 2,6% 

Arábia Saudita 48,6 2,5% 

África do Sul 44,6 2,3% 

Subtotal 1.069,7 54,5% 

Outros países 892,4 45,5% 

Total 1.962 100,0% 

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência comercial, com base em dados do  
UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, April 2015. 

 
 
 
Tabela V – Participação (%) do Brasil no Comércio da China (1) US$ Bilhões 

DESCRIÇÃO 2010 2011 2012 2013 2014 
Var.% 

2010/2014 

Exportações do Brasil para a 
China (X1) 30,8 44,3 41,2 46,0 40,6 31,9% 

Importações totais da china 
(M1) 1.396 1.743 1.818 1.950 1.962 40,6% 

Part. % (X1/M1) 2,21% 2,54% 2,27% 2,36% 2,07% -6,1% 

       

Importações do Brasil para a 
China (X2) 25,6 32,8 34,3 37,3 37,3 45,9% 

Exportações totais da China 
(M2) 1.578 1.898 2.049 2.209 2.343 48,5% 

Part. % (X2/M2) 1,62% 1,73% 1,67% 1,69% 1,59% -1,7% 

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC – Divisão de Inteligência comercial, com base em dados do 
MDIC/SEDEX/Aliceweb e UN/UNCTAD/ITC/TradeMap. 

(1) As discrepâncias observadas nas estatísticas das exportações brasileiras e das 
importações do país e vice-versa podem ser aplicadas pelo uso de fontes distintas e 
também por diferentes metodologias de cálculo. 
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A China foi o principal parceiro comercial do Brasil, com participação de 
17,2% no comércio exterior brasileiro em 2014. Entre 2010 e 2014, o 
intercâmbio comercial brasileiro com o país cresceu 38,3%, de US$ 56,38 
bilhões para US$ 77,96 bilhões. Nesse período, as exportações cresceram 
31,9% e as importações, 45,9%. O saldo da balança comercial, favorável ao 
Brasil em todo o período, registrou superávit de US$ 3,28 bilhões em 2014. 
(OLIVEIRA, 2014) 

 

Seguem alguns comentários a cerca da temática: os acordos de cooperação 

sino-brasileiros compreendem também as áreas como ciência e tecnologia, educação 

e saúde. Concomitante às parcerias firmadas entre os governos ocorre à articulação de 

instituições como o Conselho Empresarial Brasil-China21, que reúne grandes empresas 

chinesas e brasileiras, que buscam viabilizar um relacionamento bilateral com caráter 

empreendedor, mas igualmente político ao referenciar mutuamente os interesses 

nacionais respectivos. 

 

Quanto ao Brasil, como já nos referimos anteriormente, devido a sua relevância 

estratégica em relação aos países da América Latina coloca-se como intermediador da 

relação entre eles e a China, como nos esclarece a reportagem do Jornal O Globo 

(PASSARINHO; MATOSO, 2014):  

 
Em razão de o Brasil ser o quarto maior parceiro comercial da China, Xi 
Jinping22 avaliou que o contato político com outras nações latino-
americanas deveria ocorrer com a participação do governo brasileiro. No 
encontro, não serão firmados acordos, nem haverá declaração à imprensa. 
Segundo um ministro do governo brasileiro, o encontro trata de um “esforço 
de aproximação”. Uma das principais preocupações da China é garantir 
segurança alimentar e energética. Para isso,  o aumento das transações 
comerciais com países da América Latina é considerado estratégico. 

 

Para concluirmos, ao contrário do que acredita o senso comum, a influência 

da China no Brasil, embora discreta no início da história da imigração chinesa 

consolidou-se de forma múltipla, variada e provavelmente duradoura. 

 

                                                           
21Fundado em 2004, o Conselho Empresarial Brasil-China é uma instituição bilateral sem fins 

lucrativos, formada por duas seções independentes, no Brasil e na China, e dedicada à promoção do 
diálogo entre empresas dos dois países. O CEBC concentra sua atuação nos temas estruturais do 
relacionamento bilateral sino-brasileiro, com o objetivo de aperfeiçoar o ambiente de comércio e 
investimento entre os países. http://www.cebc.org.br 
22Presidente da Republica Popular da China, pelo Partido Comunista Chinês. Nasceu em Pequim no 
dia 15 de junho de 1953. 

http://www.cebc.org.br/
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II - Uma análise de como podemos definir um imigrante e quais os 

mecanismos comunicacionais que encontramos para a sociabilidade do 

imigrante/estrangeiro 

 

Os conceitos de imigrantes23 serão analisados segundo o ponto de vista de 

autores como George Simmel24, Alfred Schutz25 e Abdelmalek Sayad26. Tal conceito, 

entretanto, não pôde escapar ao olhar de Karl Marx27, Max Weber28 e Émile 

Durkheim29, embora devêssemos destacar que eles não tenham destacado a 

questão da imigração em suas perspectivas sociológicas.  

 

                                                           
23Definiremos o termo MIGRAÇÃO, ‘tal como usado em ciências sociais, refere-se a movimentos 

geográficos de indivíduos ou grupos. Na literatura especializada, distinguem-se tipos de migração, 
por exemplo: interna e externa, voluntária e involuntária, primária e secundária, completa e 
incompleta, conservadora ou inovadora a curto ou em longo prazo’. Dicionário de Ciências Sociais. 
Editora da Fundação Getúlio Vargas, RJ, 1986. Partindo dessas explicações trataremos o imigrante 
como o sujeito da ação de migrar. Haja vista que muitas definições são empregadas buscamos a 
explicação do dicionário (nota do autor).  
24George Simmel - Sociólogo e filósofo alemão nascido em Berlim, Alemanha no ano de 1858 e 

faleceu de 1918 em Estrasburgo na - França. Um dos responsáveis por criar a Sociologia na 
Alemanha, juntamente com Max Weber e Karl Marx. Teórico do formalismo e do conceito 
de sociabilidade.  Foi um dos sociólogos que desenvolveu o que ficou conhecido como micro-
sociologia, uma análise dos fenômenos no nível micro da sociedade. 
25Alfred Schütz - filósofo e sociólogo. Nasceu em Viena, Áustria  em 1899 e faleceu em  Nova Iorque- 
Estados Unidos da América em 1959. Bacharel em Direito, mudou-se para os Estados Unidos em 
1939, onde se tornou membro da New School for Social Research. Schütz dedicou-se 
à fenomenologia, à metodologia das ciências sociais e às filosofias de Edmund Husserl, William 
James e outros. Seguiu a carreira de executivo, lecionou e produzindo trabalhos-chave para o 
desenvolvimento da sociologia fenomenológica. 
26Abdelmalek Sayad – professor e sociólogo. Nasceu em Aghbala na Argélia em 1933, faleceu em 

1998. Estudou na Universidade de Argel, onde conheceu Pierre Bourdieu. Em 1963 ele se mudou 
para a França. Trabalhou na Écoledes Hautes Études en Sciences Sociales, nos anos de 1977 se 
juntou ao Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS), nomeado Diretor de Investigação em 
Sociologia 
27Karl Heinrich Marx – Filósofo, historiador, economista, teórico político. Nasceu em Tréveris, 

Alemanha em 1818, faleceu em Londres no Reino Unido em 1883. Foi um intelectual e revolucionário 
alemão, fundador da doutrina comunista moderna. As teorias de Marx sobre a sociedade, a economia 
e a política - conhecidas coletivamente como marxismo - afirmam que as sociedades humanas 
progridem através da luta de classes: um conflito entre a classe burguesa que controla a produção e 
um proletariado que fornece a mão de obra para a produção. 
28Max Weber - nasceu em Erfurt, Alemanha, em 1864, faleceu em Munique em 1920. Considerado 

um dos fundadores da sociologia moderna, ao lado de Conte, Marx e Durkheim. Realizou um 
importante estudo sobre como a religião, especialmente o protestantismo nos EUA, considerando que 
eles possuíam maior identificação com a produção de riquezas, justamente, por valorizar o mérito 
pessoal e o trabalho como meios de valorização espiritual. Em contra partida com o catolicismo que 
considerava o lucro pecado. 
29Émile Durkheim – Sociólogo. Nasceu em Epinal na França em 1858. Faleceu em 1917. Estudou as 
teorias de Auguste Comte e Herbert Spencer, o que fez com que conferisse uma matriz científica às 
suas teorias. É considerado o pai da Sociologia Moderna 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%B3logo
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81ustria
http://pt.wikipedia.org/wiki/1899
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iorque
http://pt.wikipedia.org/wiki/1959
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/New_School_for_Social_Research
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fenomenologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_sociais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl
http://pt.wikipedia.org/wiki/William_James
http://pt.wikipedia.org/wiki/William_James
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%25C3%25A9rie&usg=ALkJrhhvW2pa2aVv88enVJSed4S6B0Oosg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%25C3%25A9_d%27Alger&usg=ALkJrhie21hOOul0bKgYsqq7kmpm-9rghg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu&usg=ALkJrhgO4ykvYB4efPoQsCA5AVFWLC_VuQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/%25C3%2589cole_des_hautes_%25C3%25A9tudes_en_sciences_sociales&usg=ALkJrhhTvRjh4ykR9DmhzeXEgzc_tkIkjw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_la_recherche_scientifique&usg=ALkJrhhc_ol6i761FZrinCby7LR-ot9_Ew
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marxismo
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Consideramos que embora a temática da imigração não tenha saltado as 

inquietudes de Marx, o movimento de deslocamento da população rural inglesa 

destinando-se aos centros indústrias foram por ele analisados, pelo prisma do 

deslocamento da classe trabalhadora, mas não como especificamente como um 

fenômeno migratório. Para Oliveira (2014) “as migrações provocaram gigantesco 

impacto sobre as cidades, sobre as condições de vida e sobre a mobilidade dos 

trabalhadores”. Marx considerou que esses fluxos levaram impactos significativos 

para os dois lados; o local de onde emigravam e o local para o qual imigravam. Com 

os problemas enfrentados no campo, buscava-se nas cidades industriais que 

emergiam trabalho para equacionar essa situação. O desenvolvimento do transporte 

se desenvolveu concomitante ao crescente processo industrial surgente. 

 

Para Marx, o fluxo migratório da população do campo para as cidades 

acompanha a migração do capital. Contudo, o estudo sobre os escritos de Marx nos 

conduz a verificação que era a questão econômica a sua principal questão. Os 

efeitos sociológicos não consistiam sua preocupação e careciam de senso 

específico que refletissem o impacto da imigração. 

 

Quanto a Émile Durkheim, as imigrações também não encontram 

significância em sua obra. Nela encontraremos referência no livro Divisão do 

Trabalho Social, onde ele reporta dados estatísticos que caracterizam a importância 

do imigrante no aumento populacional nas grandes cidades; “com efeito, as cidades 

não se formam por uma espécie de crescimento espontâneo, mas sim pela 

imigração” (DURKHEIM, 1977, apud OLIVEIRA, 2014). Fenômeno que ocorre em 

contrapartida ao enfraquecimento dos espaços rurais e suas tradições. 

 

A compreensão do pensamento de Weber sobre imigração, do nosso ponto 

de vista, precisa, mesmo que de maneira sucinta, relatar alguns casos por ele 

estudados. Com a finalidade de produzir um relatório para a Vereinfur Sozialpolitik30 

sobre os trabalhadores rurais do leste da Alemanha, Weber em sua tese sobre a 

                                                           
30Associação para a política social, uma associação de estudiosos, funcionários do governo e outros 

especialistas interessados em investigar problemas sociais do momento e promover reformas através 
da legislação, em torno de 1892. Weber era membro da associação e ficou encarregado de produzir o 
relatório final a partir de questionários enviados aos proprietários de terra 
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imigração define que os trabalhadores estavam deixando as áreas rurais em direção 

às grandes cidades e aos Estados Unidos da América.  Esse fenômeno deu-se com 

a transformação do sistema agrário que tornaram os antigos proprietários em 

empreendedores agrícolas. Com as chances diminutas de tornarem-se proprietário, 

os trabalhadores partiam, sendo substituídos por trabalhadores poloneses e russos.  

 

Os estudos de Weber não consideravam preocupação com os trabalhadores 

rurais, mas sua inquietude repousava na soberania do Estado alemão, que poderia 

correr algum risco com a presença desses imigrantes. 

 

De todo modo, já nos é demasiado próxima a tentação de nos convertermos 
em seguidores do vencedor da luta pelo poder econômico e, por essa via, 
esquecermos que o poder econômico e a vocação para a direção política da 
nação nem sempre coincidem (WEBER, 1979:82 ênfase no original). Weber 
aponta, para uma areado conhecimento que seria desenvolvida por Simmel 
e, mais tarde, por Sayad (1998): a análise das consequências da imigração 
nas relações entre nacionais e estrangeiros no país de destino e o impacto 
desta no país de origem (OLIVEIRA, 2014) 

 

Em outro momento, Weber analisa a questão da imigração no livro “Ética 

Protestante e o Espírito do Capitalismo”. Na obra, Weber determina que a presença 

dos protestantes na formação populacional estadunidense seria profícua para o 

EUA. Entretanto, essas questões afetam-se do escopo de nosso trabalho. Sabemos 

que o tema merece estudo mais profundo, contudo, não temos essa finalidade. 

 

Segundo Oliveira (2014) a Escola de Chicago31 iniciou seu interesse na 

questão da imigração quando os debates estavam no auge entre políticos e juristas 

                                                           
31A Universidade de Chicago foi fundada em 1895 a partir de uma grande doação feita por John D. 

Rockefeller, milionário americano da indústria do petróleo. Iniciou com um pequeno número de 
professores. Albion Small foi o primeiro professor de sociologia e chefe do primeiro Departamento de 
Sociologia dos Estados Unidos. Com a intenção de formar alunos segundo o modelo alemão, 
produzindo doutores e criando um grupo de professores que saísse ensinando essa ciência e 
fazendo pesquisa. Fundou também a primeira revista de sociologia dos Estados Unidos, a American 
Journal of Sociology Interessado na reforma social, voltado para o equacionamento dos problemas 
sociais que afligiam as grandes cidades americanas. http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
93131996000200008&script=sci_arttext 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-93131996000200008&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-93131996000200008&script=sci_arttext
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estadunidense, haja vista a votação da lei de cotas32 na década de 20. Há que se 

considerar aqui a emigração dos negros do sul rumo às grandes cidades do norte. 

 

Georg Simmel, por sua vez, aborda a questão do imigrante de maneira 

formalista e histórica, ao estudar os fatores sociais e históricos considerou o 

estrangeiro por duas vertentes: a espacial e a relacional, ambas definidas em 

conjunto. Para ele o espaço deve ser compreendido como um local onde ocorrem as 

relações sociais e é dotado de significado quando é preenchido através da 

reciprocidade das interações humanas, tornando, por conseguinte, um lugar 

revestido de sentido, pois denota as referências específicas dos indivíduos: “não é à 

disposição de uma proximidade ou distância espacial que cria os fenômenos de 

familiaridade ou estranheza, por mais controvertido que isso possa parecer” 

(SIMMEL, 1989. apud MELLO, 2012) 

 

Ao buscar compreender a transição territorial, político-administrativo, Simmel 

recorreu à história dos grupamentos sociais. A formação de estados nacionais e 

suas identidades foram elementos percebidos pelo autor na época de seus estudos. 

Inicialmente esses grupos eram caracterizados pela consanguinidade, e todas as 

ações recorrentes tanto territoriais, quanto políticas derivavam desse núcleo familiar. 

Com o crescimento populacional e a expansão econômica surgiu uma nova 

organização, a figura do Estado, e nesse quadro não cabia mais as relações 

comerciais exclusivamente baseadas na consanguinidade.  

 

As relações comerciais internacionais foram se difundindo nesse contexto. 

Simmel compreende o imigrante inicialmente como o comerciante. Resumindo, a 

necessidade crescente de produtos derivados de outras localidades fez surgir à 

figura do imigrante, não se compreendendo apenas como aquele que vem e vai, 

mas também, aquele que vem e fica. As relações de familiaridade e estranheza só 

existem se há possibilidade de comparação com o diferente. Assim Simmel define a 

condição relacional do imigrante. 

                                                           
32A Lei de Cotas teve seu início nos EUA, durante a época das lutas pelos direitos civis, na década de 

1960, objetivando promover a igualdade social entre os negros e brancos. O presidente John 
Kennedy passou a validar ações afirmativas que auxiliassem as pessoas pobres e diminuísse a 
desigualdade entre as classes 
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Para Alfred Schütz, como em Simmel, o estrangeiro não é um indivíduo 

específico e aproxima-se da definição de imigrante. Schütz define o imigrante a 

partir de sua característica relacional na medida em que qualquer pessoa pode se 

colocar nessa posição dependendo da circunstância. “O candidato a membro de um 

clube fechado, o futuro noivo que quer ser admitido para a família da garota, o filho 

do fazendeiro que entra na faculdade, o morador da cidade que se muda para o 

ambiente rural” (SCHÜTZ, 2010, p.118) 

 

O estrangeiro é aquele que tendo um padrão cultural próprio e aproxima de 

outro grupo ao qual deseja se integrar de maneira permanente ou não. “Como ator 

no mundo social” (SCHÜTZ, 2010, p.118), o estrangeiro experimenta essa 

convivência primeiro no campo de suas reais e possíveis ações buscando organizar 

esses conhecimentos em termos de relevância, de importância, selecionando assim 

o que for mais conveniente no seu convívio com o grupo: “para o estrangeiro que se 

aproxima, entretanto, o padrão do grupo aproximado não garante uma chance 

objetiva para o sucesso, mas uma pura probabilidade subjetiva a qual tem que ser 

checada passo a passo” (SCHÜTZ, 2010, p.127) 

 

Baseado nos estudos de Schütz, o estrangeiro, sendo alguém que vem de 

fora, conhece suas limitações e reconhece que o entendimento superficial do padrão 

do grupo aproximado não garante sucesso imediato, mas é uma probabilidade 

subjetiva que precisa ser averiguada a todo o momento, já que é inconsistente. 

 

Segundo Schütz, para o estrangeiro interpretar o grupo que o recepciona é 

importante, contudo como o seu pensar habitual difere das referências que o grupo 

aproximado dispõe para interpretar o mundo e se comunicar, ele sempre 

compreenderá do seu ponto de vista, i.e., pode haver falha na interpretação. 

 

Segundo o sociólogo Alfred Schütz, como o grupo possui uma espécie 

padrão de receitas, significa que para os membros desse grupo, os códigos, as 

falas, o comportamento é compreendido entre esses membros como natural.  Por 

um lado essa receita funciona como um esquema de expressão, para quem deseja 

aquele resultado deve agir como a receita indica e, também como um esquema de 
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interpretação, qualquer um que proceda como indicado busca aquele resultado 

correlato. Porém para o estrangeiro não há naturalidade nesses códigos, ele não 

sabe como funciona, tem estranhamento, questiona esse padrão cultural. Destarte, 

confiar no vago conhecimento do novo padrão consiste em risco, deve-se procurar 

um conhecimento mais explícito acerca dos códigos do grupo.  

 
estranheza e familiaridade não são limitadas ao campo social, mas são 
categorias gerais de nossa interpretação do mundo (...) a adaptação do 
recém-chegado ao grupo interno que à primeira vista pareceu ser estranho 
e não familiar para ele, é um processo contínuo de indagação do padrão 
cultural do grupo aproximado (SCHÜTZ, 2010, p.129). 

 
 

Sayad (1998), por seu turno, compreende que “estrangeiro” e “imigrante” 

recebem um reconhecimento sócio jurídico distinto nas sociedades de destino. 

Segundo ele, ambas as expressões não implicam, essencialmente, um único 

estatuto social. No que se refere ao marco jurídico, existe uma legislação que regula 

os direitos e deveres dos estrangeiros, com relação à sua presença e permanência 

dentro do território. Especificamente verifiquemos nas palavras de Sayad (1998) 

quais suas considerações acerca do assunto: 

 

porquanto esta consiste no deslocamento de populações por todas as 
formas de espaço socialmente qualificadas (o espaço econômico, espaço 
político no duplo sentido de espaço nacional e de espaço da nacionalidade 
e do espaço geopolítico, espaço cultural sobretudo em suas dimensões 
simbolicamente mais ‘importantes’, o espaço linguístico e o espaço religioso 
etc) -, a imigração acabou, sob a influência de diversos fatores, por se 
constituir como ‘problema social’ antes de se tornar objeto da sociologia. 
Mais do que qualquer outro objeto social, não existe outro discurso sobre o 
imigrante e a imigração que não seja discurso imposto; mais do que isso, é 
até mesmo toda a problemática da ciência social da imigração que é uma 
problemática imposta. E uma das formas dessa imposição é perceber o 
imigrante, defini-lo, pensá-lo ou, mais simplesmente, sempre falar dele 
como de um problema social. (SAYAD, 1998, p.56) 

 

Buscamos considerar em nosso estudo esses debates teóricos sobre a 

imigração, para situar o leitor com uma visão geral sobre a temática, assim como 

apontar de maneira resumida os estudos de sociólogos e estudiosos clássicos com 

o mesmo fim. 
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III - A sociologia da alimentação conta a história da humanidade e maneiras 

de sociabilidade. 

 

Para estabelecermos uma conexão entre a sociologia da alimentação e a 

sociabilidade do imigrante buscaremos primeiramente um levantamento histórico 

sobre a alimentação e o homem. Encontraremos nos autores: Jean Pierre Poulain33 

e Massimo Montanari34 nossas principais referências: “trata-se, pois, de tomar por 

objeto os próprios conhecimentos nutricionais para compreender a influência das 

representações sociais sobre sua construção, ressituando-os histórica e 

culturalmente” (POULAIN, 2004, p.116) e o Conceito de Fluência Cultural será de 

grande utilidade. Esse conceito desenvolvido pelo autor contemporâneo Professor 

Doutor Marcelo Pereira de Mello: 

  

refere-se à capacidade de um estrangeiro, um imigrante de modo especial, 
adquirir conforto e desenvoltura numa cultura diversa da sua. 
Verdadeiramente, o estrangeiro, o imigrante, aquele que por inúmeras 
razões se fixa em outra cultura poderá muitas vezes se tornar um indivíduo 
mais competente na utilização do acervo de recursos cognitivos da cultura 
receptora que um nativo dessa mesma cultura. (...) designa assim um 
estágio de compreensão da cultura aproximada em um nível mais elevado 
que o da simples utilização funcional da língua e das expressões que 
permitem o desempenho de determinada atividade profissional e demais 
ações instrumentais da vida cotidiana. Adquire-se (...) quando se pode 
pensar e sonhar na linguagem da sociedade aproximada e quando se pode, 
além disso, se colocar criticamente nesta cultura quando isso se faz 
necessário (...) além de conhecer os valores centrais da cultura aproximada, 
desenvolve a consciência crítica a respeito dos “estereótipos”, “fórmulas” e 
“tipificações” com as quais o nativo dessa cultura o representa (...) não é 
apenas ter direitos, mas é, mesmo sem ter diretos, ter a capacidade de viver 
da melhor forma possível num ambiente que lhe é ou pode, potencialmente, 
vir a ser-lhe hostil. É transformar o “estranho” na relação em algo que seja 
“familiar” ou pelo menos “reconhecível” para ambos, imigrante e nativo. Tal 
conceito (...) nos parece, tem a vantagem de ampliar a noção de cidadania 
usual e de não se deter em paradoxos onde eles realmente não existem. 
Explica-se através dele por que, contra todas as previsões legais, os 
imigrantes são capazes de levar uma vida “normal” como se nativos fossem 
e, entende-se por ele, como conseguem, além do mais, driblarem os 
obstáculos colocados pelas leis. Não se trata, naturalmente, de negar que 
existe uma “cidadania” que é regulada por leis (...), mas que, a despeito 
disso, não se pode de um ponto de vista sociológico, reduzir o problema da 
cidadania simplesmente ao seu aspecto legal (MELLO, 2012) 

 

                                                           
33Jean-Pierre Poulain é socioantropólogo, professor da universidade de Toulouse-Le-Mirail – França. 

Participa de programa de pós-graduação em ciências sociais aplicadas à Alimentação.  
34Massimo Montanari nasceu em Imola 1949, Especialista em história medieval e história da 

alimentação em todo o mundo. Professor de História Medieval na Faculdade de letras e filosofia da 
Universidade de Bolonha 
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Podemos partir do pressuposto que cada comunidade possuiu 

características próprias, tanto no que concerne ao uso do alimento para sustento 

dos indivíduos, quanto as suas formas de produção, de cultivo, de preparo e 

inclusive no uso político dos alimentos. Pensando em toda essa pluralidade de 

informação, não podemos negligenciar que a análise da cultura35 é importante para 

esclarecer as inúmeras faces que a sociologia da alimentação poderá nos trazer. 

Destacamos que não estamos aqui fazendo um estudo aprofundado da 

sociologia da alimentação, mas um levantamento histórico para introduzir o leitor no 

assunto que estamos referenciando neste trabalho. 

Os cientistas procuraram compreender e explicar todas essas nuanças, 

constituindo um exercício intelectual de grande valia.  Autores como Montanari e 

Poulain em seus estudos sobre a alimentação apontam que a alimentação humana 

sofreu inúmeros processos de transformação, em relação à produção, ao consumo 

e, tem uma função estruturante da organização social dos grupos sociais; suas 

formas de preparo, suas maneiras a mesa, entre outros elementos que denotam 

essa estrutura.  

Não encontramos relatos na história que o homem teve acesso a tanta 

diversidade alimentar como agora e, o deslocamento globalizado desses produtos é 

o responsável por essa diversidade.  

Do ponto de vista histórico no século XV com os desbravadores marítimos 

que buscavam uma nova rota para chegada ao Oriente em busca de especiarias e, 

se lembrarmos em tempos mais remotos da história da civilização humana, o 

comércio de alimentos, entre outros produtos, já era constante. Com o avanço 

tecnológico no transporte e na conservação, essa circulação tornou-se mais viável e 

mais segura; considerando os pontos de vista de higiene e conservação, quanto o 

tempo utilizado para realizar esses deslocamentos. 

                                                           
35O que chamamos de cultura coloca-se no ponto de intersecção entre tradição e inovação. É tradição 

porque constituída pelos saberes, pelas técnicas, pelos valores que nos são transmitidos. É inovação 
porque aqueles saberes, aquelas técnicas e aqueles valores modificam a posição do homem no 
contexto ambiental 
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Nos estudos identificados sobre a história da alimentação e a sociologia da 

alimentação, os caçador-coletores, os pastores, os agricultores, o agronegócio, a 

produção familiar e as indústrias de alimento beneficiados36, são caracterizados 

como elementos das transformações produtivas de alimentos da cultura ocidental37.  

Se em sociedades caçador-coletoras consume-se o alimento tão logo 

recolhido e/ou caçado quando o recurso acaba é preciso migrar em busca de novos 

alimentos. Já em sociedades que adotam a agricultura como parte de sua forma de 

produção e consumo de alimento, a necessidade de fixação a terra torna-se 

essencial e esses grupos passam a ser os senhores de seu rebanho e de sua 

colheita, podendo criar excedentes assim como práticas de estocagem; com a 

descoberta da conserva através do uso do sal e da banha animal.  

 

se às primeiras sociedades de caçadores e coletores bastava o 
aproveitamento dos recursos naturais, o crescimento da população e a 
necessidade de conseguir maior quantidade de comida pouco a pouco 
originaram sociedades diversas, dedicadas à agricultura e ao pastoreio, que 
produziam a própria comida selecionando os recursos disponíveis e 
Intervindo de maneira mais ativa nos equilíbrios ambientais. Essa passagem 
da economia de predação para a economia de produção representou uma 
mudança decisiva na relação entre homens e território e na cultura dos 
homens. (MONTANARI, 2008, p.21) 

 

Ao escrever sobre a alimentação Montanari descreve-nos que da 

perspectiva mental os antigos colocaram a agricultura como uma ruptura e inovação 

“como o salto decisivo que constrói o homem ‘civil’, separando-o da natureza, ou 

seja, do mundo dos animais e dos ‘homens selvagens’” (ibidem, p.22). Na civilização 

industrial e pós-industrial, contudo, essas atividades agrícolas passaram a ser 

consideradas como originárias. 

Para Montanari algumas regiões podem ter sido determinantes nesse 

processo de invenção da agricultura; através de lendas, contos e mitos, as práticas 

agrícolas de arado e irrigação, entre outros eram vistas como gesto de violência à 

mãe terra. Provavelmente em virtude de um elemento religioso essa nova prática 

                                                           
36Alimentos beneficiados são aqueles produzidos e confeccionados no âmbito industrial, ou seja, não 

doméstico ou artesanal 
37Entendam-se como cultura ocidental, neste contexto, as que têm como base a cultura europeia e 

americana. 
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não tenha ocorrido em mais lugares “como demonstram indícios arqueológicos, 

lingüísticos e genéticos” (ibidem, p.24). 

 

Seus estudos revelam que graças ao deslocamento de grupos humanos 

oriundos de locais próximo ao planalto do oriente médio, há 10 mil anos, ocorreu o 

nascimento da agricultura. Cabe-nos ressaltar que esse pensamento é 

compartilhado por inúmeros estudiosos do tema. Bem como a ideia de que a prática 

agrícola surgiu devido a questões específicas de necessidade, que poderiam variar 

de mudanças climáticas, ambientais, ao crescimento demográfico, que teriam 

contribuído para um possível esgotamento florestal de recursos.   

Outro elemento de consenso entre os estudiosos são os deslocamentos 

populacionais ocorridos neste período, conforme nos descreve o autor: 

 

conquistando pouco a pouco os territórios da Ásia centro-oriental (há 9mil 
anos) e da América, unida então à Ásia no ponto do atual estreito de Bering 
(8mil anos atrás). Na direção oposta, foi colonizada a Europa (entre 8 e 6 
mil anos atrás) (ibidem, p.24) 

Há o reconhecimento de que muitos alimentos conhecidos de alguns povos 

não são característicos de sua região geográfica, bem como o acrescimento de 

especiarias, entre outros elementos em suas dietas. 

Ademais há registros que muitas plantas foram selecionadas objetivando 

sua maior produtividade e valor nutricional, dentre elas e: 

 

sobretudo os cereais receberam atenção privilegiada (...) o trigo no 
mediterrâneo, o sorgo no continente africano, o arroz na Ásia, milho na 
América (...) ‘plantas de civilização’, como definiu de modo feliz o 
historiados francês Fernand Braudel-, organizou-se toda a vida daquelas 
sociedades (Ibidem, p.24) 

Considerando o homem como um ser culturalmente constituído 

compreendemos que ele não se submeteu infinitamente às condições impostas pelo 

ambiente e ao buscar melhor adaptação descobrimos que com a fixação deste 

nosso antepassado ocorreu à invenção da cidade. Nesse processo foram ocorrendo 

modificações nas paisagens originais, inclusive com o cultivo de espécies fora de 

seu lugar de origem.   
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Podemos citar na região mediterrânea a invenção do pão. O homem ao 

utilizar produtos da natureza e tecnologia foi capaz de criar um novo produto. 

Simbolicamente podemos dizer: “por isso, o pão simboliza a saída do estado bestial 

e a conquista da ‘civilização’ (...) Papéis simbólicos idênticos revestem o vinho e a 

cerveja, bebidas fermentadas” (ibidem. p.26). 

Ainda segundo o autor a presença feminina na observação e seleção das 

plantas e no preparo era absoluta na economia das sociedades primitivas. 

Conjecturemos como um processo de algumas sociedades humanas a 

economia doméstica que adveio da busca in natura do alimento para a 

domesticação de animais, seu arrebanhamento, assim como o cultivo de plantas. 

Entretanto, não podemos deixar de incluir nesse trabalho que as duas formas de 

sociedade, tanto a que mantém seus hábitos in natura, quanto a que buscou o 

cultivo, o confinamento dos animais entre outras práticas; possa conviver na mesma 

época, embora em locais diferentes; citemos o modelo produtivo grego romano que 

era baseado na agricultura como descreve: (MONTANARI, 2003, p.17-18) 

 

A cultura romana – assim como a grega - não tinha mostrado grande 
interesse pela natureza inculta. No sistema de valores elaborado pelos 
intelectuais gregos e latinos, esta encontrava um espaço reduzido: mais do 
que isso, era a verdadeira antítese da civiltà – uma noção ao mesmo tempo 
ligada, inclusive (...) etimologicamente, à de città, ou seja, de uma ordem 
artificial criada pelo homem para diferenciar-se e separar-se da natureza.  

Ao passo que o germânico – bárbaro - baseava-se na exploração das 

florestas, na coleta selvagem, na caça e no pastoreio de floresta. 

As populações celtas e germânicas, durante séculos habituadas a percorrer 
as grandes florestas do centro e do norte da Europa, tinham desenvolvido 
uma forte predileção pela exploração da natureza virgem e dos espaços 
incultos (MONTANARI, 2003, p.19). 

Com o curso da história humana, esse padrão dispare alterou-se, ocorrendo 

uma fusão entre elas, e isso foi determinado com a desagregação do império 

romano e a emergência das culturas alimentares dos povos bárbaros.  Tempo esse 

que remete a idade média, quando o cristianismo já era forte no mediterrâneo, e a 

convivência dos dois modelos passou a ser dominante; e do cruzamento despontou 
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o que hoje conhecemos como cultura alimentar europeia, que tem como base o pão 

e a carne no mesmo plano valorativo. 

Dessa junção, derivou um regime alimentar caracterizado principalmente 
pela variedade dos recursos e dos gêneros consumidos: variedade da qual 
brotou a extraordinária riqueza do patrimônio alimentar e gastronômico 
europeu, que ainda hoje o torna único no mundo (MONTANARI, 2008, p.33). 

Na construção de um futuro mais equilibrado essa fusão foi primordial, pois 

passou a considerar as características básicas de cada grupo, e a dinâmica entre 

eles. A conquista de uma harmonia entre o cultivo e a economia de floresta, 

considerando que alguns produtos tinham sua própria sazonalidade; o ritmo de 

crescimento das plantas, e dos animais, sempre foi uma busca do homem, haja vista 

que possibilitaria uma conquista na luta contra as intempéries. 

nada exprime essa modificação melhor do que a utilização (...) de calcular 
as dimensões  dos bosque não em termos abstratos de superfície, mas com 
base no número de porcos que os frutos dos carvalhos, as faias e os outros 
frutos permitiam que ali crescessem e engordassem (...) Uma noção 
produtiva, então, análoga àquela que se propunha para os campos (médios 
em grãos), as vinhas (medido em vinho), e prados (médios em feno). Isso 
seria considerado inconcebível alguns séculos antes (MONTANARI, 2003, 
p.25). 

Seguindo essa linha de pensamento ressaltemos que o uso de tecnologia e 

da ciência nos processos de produção e conservação de alimentos - como 

curiosidade nessa questão vale informar que o uso mais comum era a desidratação - 

para serem usados após seu ciclo natural e a utilização de diversificação das 

espécies para suprir a baixa produtividade de algumas espécies foram 

imprescindíveis.  

‘Penso na multiplicidade dos cereais que se cultivavam na alta Idade Média 
para compensar os magros rendimentos que ofereciam. Cultivo centeio, 
aveia, apinço ou espelta, assim como o trigo e cevada era um modo de se 
defender das vicissitudes do clima’ (MONTANARI, 2008, p.37). 

Vários métodos foram usados para conservação dos alimentos, tais como: 

isolamento do ar, envolver o alimento com argila, a fumaça – processo de 

defumação, a utilização do sal que sempre foi o grande protagonista em relação à 
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conservação de carnes, peixes e verduras; posteriormente foram utilizados o óleo, 

vinagre, mel e açúcar38.  

Viabilizando a manipulação e a modificação dos alimentos a técnica da 

fermentação foi decisiva do ponto de vista cultural e, dessa capacidade de invenção 

surgiram às técnicas de feitura dos queijos e dos derivados do leite, assim como o 

presunto e outros embutidos que utilizavam a técnica da fermentação com o 

salgamento. “A fermentação ácida de verduras como a couve foi empregada nas 

regiões da Europa, assim como na China, no Japão” (ibidem, p.40). Desde milhares 

de anos o uso do gelo foi o que auxiliou o homem neste processo. 

Contudo, com a conquista e a evolução dos meios de transporte nos idos 

anos de 1800; distâncias foram vencidas e a circulação de produtos de diferentes 

regiões tornou-se cada vez mais comum em todos os territórios. 

Hoje, nos países industrializados é possível comprar produtos frescos em 
todas as épocas do ano, empregando o sistema-mundo como área de 
produção e de distribuição. Isso constitui uma verdadeira revolução se nos 
referimos à nova dimensão planetária da economia alimentar e à amplidão 
do corpo social envolvido (pelo menos nos países ricos, os mecanismos do 
mercado global e a drástica diminuição dos custos ampliaram 
potencialmente a faixa dos consumidores à quase totalidade da população). 
No plano cultural, todavia, essa revolução á apenas aparente: as 
necessidades e os desejos que ela satisfaz são necessidades e desejos 
antigos, mesmo que antigamente se realizassem em espaços mais 
limitados e para um número mais restrito de consumidores (Ibidem, p.44). 

Embora a alimentação seja intrínseca a humanidade, concomitante a ela 

havemos de pensar nos conflitos ligados a essa questão, que datam desde sempre 

na história da humanidade, como nos esclarece o texto abaixo:  

dado que a eventualidade de uma escassez de alimento estava ligada ao 
processo produtivo dos diversos setores econômicos e, por isso, a ritmos 
sazonais diferenciados. A ”carestia florestal” era considerada – e era 
efetivamente – não menos grave do que a “carestia agrícola” (...) Em 872, 
escreve Andrea da Bergamo, a geada afetou toda a vegetação, “secando as 
jovens folhas das florestas”. Em 874, lembrando os Anais de Fulda, a neve 
caiu sem interrupção do início de novembro ao equinócio de inverno, 
“impedindo os homens de entraram nos bosques” (MONTANARI, 2003, p. 
43). 

 

                                                           
38Açúcar - introduzido na Europa durante a Idade Média permaneceu por muito tempo como privilégio 

de poucos. 
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Com base nos estudos, nas sociedades mais simples esse conflito era 

verificado entre as classes dominantes e as classes subalternas. Fazendo alusão a 

Idade Média os senhores feudais controlavam o trabalho dos servos, e detinham 

controle sobre toda forma de produção e economia; constituição social essa que 

leva a revoltas, quando os servos, vinham a perder qualquer forma de direito 

adquirido, segundo Montanari: 

isso acontece particularmente quando o privilegio senhorial tende a excluir o 
uso do bosque de usufruto coletivo, reservando para si os direitos de caça 
ou de pastagem (...) a liberdade de acesso aos recursos naturais é um 
motivo central nas reivindicações dos camponeses ingleses em 1381, e 
também na Alemanha em 1525. Na Itália, país de tradição urbana mais forte 
e decisiva, formas análogas de domínio são exercidas por parte da cidade 
sobre o território circunstante (...) este se delineia como espaço de controle 
civil sobre todas as fases da produção alimentar (MONTANARI, 2008, p. 
48). 

As perturbações decorrentes dos processos de colonização verificada em 

todos os continentes, à exceção do europeu, estabeleceram territórios conquistados 

como espaços destinados à produção de comida e exportação para interesse 

fundamental da comunidade europeia; com esta indicação de produtividade plantas 

e animais foram exportados para as regiões colonizadas a clássica tríade 

mediterrânea – trigo, videira, oliveira, assim como os animais de pastagens - bois, 

cavalos, porcos; passaram a compor a imagem de novas terras.  Fato igual ocorreu 

com o café e a cana-de-açúcar que foram levados ao cultivo em terras americanas e 

em decorrência a inclusão da escravidão. Melhor sorte podemos dizer que tiveram 

as economias asiáticas, porém não sem serem afetadas amplamente pelos 

interesses do consumo europeu. 

O uso da tecnologia do fogo, cabendo exclusivamente ao “homem” a 

maestria de usá-lo sob controle, e do cozimento tornou possível transformar o 

produto in natura em algo profundamente diverso do original. Acrescido de 

ingredientes com o cozimento surge uma comida modificada. 

as modificações químicas provocadas pelo cozimento e pela combinação de 
ingredientes permitem levar à boca um alimento, se não totalmente 
“artificial”, seguramente ”fabricado”. Por isso, nos antigos mitos e nas lendas 
de criação, a conquista do fogo representa (simbolicamente, mas também 
materialmente, tecnicamente) o momento constitutivo e fundador da 
civilização humana. O cru e o cozido, aos quais Claude Lévi- Strauss 
dedicou um ensaio famoso, e com razão, representam os polos opostos da 
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contraposição – por outro lado, ambígua e nada simples, com vimos – entre 
a natureza e cultura (ibidem, p.56). 

Do ponto de vista histórico segundo relatos do autor a contestação do uso 

do cozimento consistia em falta de civilidade.  

Uma reflexão pode ressaltar neste momento que o ato cozinhar e suas 

nuanças vêm sofrendo modificações com o decurso do tempo; das sociedades 

tradicionais, as cozinhas domésticas, a culinária mais complexa e sofisticada, até as 

comidas industrializadas. Queremos especificar que a representação simbólica 

desse ato consiste, para o autor citado, em retirar o homem do estado de selvagem 

para o de civilização mesmo que dependo da sociedade e de sua cultura a 

compreensão acerca do cozinhar, e a citação a seguir nos contemplará com uma 

exemplificação. 

Como sublinhou Françoise Sabban, na tradição chinesa, ‘cozinhar e “fazer 
cozinha’ são noções muito diferentes entre si: a primeira implica 
simplesmente a capacidade de empregar o fogo (não suficiente, nessa 
perspectiva, para definir um âmbito de ‘civilização’), enquanto a segunda 
pressupõe uma habilidade técnica rica de implicações estéticas e artísticas. 
A essa diferença aludia o escritor chinês Lin Yutang, quando, em um ensaio 
de 1936, confrontava a excelência da cozinha chinesa com a pobreza de 
uma “cozinha ocidental (na realidade anglo-saxônica) que conhecia uma 
única palavra, cooking, para indicar ambas as atividades do ‘cozinhar’ e 
‘fazer cozinha’. Aos olhos de Lin, isso significa uma abordagem banal da 
comida, destinada unicamente a tornar comestíveis os alimentos (ibidem, p. 
58). 

Um fato curioso e posterior à industrialização percebido em nossas leituras 

foi à mudança de gênero quanto ao responsável pela cozinha ou como conhecemos 

contemporaneamente o Chef, considerando que muito das refeições são realizadas 

fora de casa, em restaurantes ou nas dependências industriais, a figura do 

profissional cozinheiro dominou o ambiente. Contudo, essa figura foi encontrada em 

sociedades complexas e hierarquizadas diferente das sociedades tribais ou 

estatizadas da África que apenas conheceram a cozinha no contexto familiar onde 

essa função era designada a obrigação feminina.  

Segundo estudos realizados por sociólogos dos idos anos 1900, conforme 
verificamos no texto:  

entre os quais o sociólogo inglês Jack Goody. Segundo esses sociólogos, 
somente as sociedades complexas, fortemente hierarquizadas e estatizadas 
(aquelas que se desenvolveram historicamente na Europa e na Ásia), 
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tiveram condições de produzir uma cozinha profissional, claramente distinta 
da doméstica (...) acrescenta que somente os países de longa tradição 
escrita pôde se desenvolver um gênero de literatura técnica, o tratado 
culinário, que permitiu tesaurizar as receitas de cozinha (ibidem, p.61). 

Nosso objetivo ao trazer essas informações é esclarecer que a tradição da 

oralidade pode esvair-se com o passar do tempo, ao passo que com a construção 

de registros literários preservam-se a memória das informações, mas essa conduta 

consistia em formalizar apenas a cozinha dos poderosos, da aristocracia, das elites 

sociais. Segundo os escritos de Montanari as receitas escritas tiveram origem com a 

culinária medieval estendendo-se a idade renascentista, caracterizando a cozinha 

aristocrática, entretanto, não há como negar que a cultura popular está presente nos 

receituários embora indiretamente. 

A visibilidade da cozinha pobre (portanto, da cultura popular) nos 
receituários da elite da Idade Média e do renascimento, que é o momento 
decisivo de formação da cultura gastronômica italiana, é favorecida pelas 
modalidades particulares com as quais o trabalho do cozinheiro parece se 
desenvolver. O mecanismo prevalente é aquele do acúmulo, que acrescenta 
ingredientes nobres a um produto simples, ou aproxima pratos nobres de 
preparados simples (ibidem, p.69).  

Convém ressaltarmos que a ideia do comer cru também fazia alusão ao 

natural, ao divino em alguns momentos, e em outros a referência consistia em falta 

de civilidade. No contexto contemporâneo com a exacerbação dos ideais ecológicos 

e naturais, assim como a descoberta de vitaminas provenientes dos alimentos crus 

foi considerada saudável a introdução dessa alimentação, que por sua vez diverge 

da dieta tradicional até então constituída de alimento cozido por longo período. O 

uso do cozimento tornava o alimento mais higiênico, além de mais saboroso, para o 

gosto de alguns. Contudo, a predileção por alimentos está mais relacionada com 

patrimônio cultural das sociedades, que através de seus costumes ensina o que é 

bom e ruim; tanto é de fácil compreensão esse entendimento que podemos 

encontrar hábitos culinários completamente diferentes um de outro, dependo do 

lugar. A cozinha medieval era muito sensorial, definida através de manipulação e 

mistura, a ausência de talheres pode caracterizar esse costume, apenas as colheres 

eram usadas em alguns momentos. 

mas junto a esta reformulação dos modelos culturais e dos estilos de vida 
tradicionais, ligados a imagens um pouco animalescas da força e dos 
valores nobres, não faltam casos em que o herói da “cortês” – ou o autor 
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que lha dá corpo e voz- mostra uma atitude de moderação e quase 
distanciamento em relação a comida; uma certa temperança, um controle 
que seria limitado interpretar simplesmente como adesão à moral religiosa, 
A nova imagem do guerreiro “cristão” que justamente nesses séculos vai se 
afirmando e se delineando  (MONTANARI, 2003, p.78). 

As mudanças à mesa foram difundidas com: 

 o nascimento das ‘boas maneiras’, de uma ritualidade convival baseada na 
elegância mais do que na força, nas formas mais do que na substância 
(dieteticamente falando) justamente nos ambientes corteses da passagem 
do século 12 e 13. (ibidem, p.79).  

Contudo, no século XIX com o chamado ‘serviço à russa’, que poderíamos 

descrever como o atual; servimos os comensais com pratos predeterminados e 

iguais para todos, simultaneamente. Característica que difere muito do utilizado até 

o início do século XIX, melhor representado pelos costumes chineses e japoneses; 

que ainda hoje serve os alimentos sobre a mesa e cada um retira o que lhe 

aprouver.    

Contradito aos hábitos da aristocracia a população mais pobre não poderia 

fazer predileção de alimentos, pois apenas pensava em saciar a fome; “a fome, no 

sentido estrito, é uma experiência que as classes privilegiadas desconhecem; mas 

não o medo da fome” (ibidem, p.124). Deste ponto de vista o alimento é um 

diferencial social, pois quanto mais caro e mais raro mais glamoroso, como 

claramente descreveu: 

Isidoro de Sevilha (século XVII) a propósito do feijão, ‘tudo o que abunda é 
vil’. Outro exemplo é aquele da fruta fresca, produto particularmente 
delicado e perecível que por longo tempo se vinculou a imagens de luxo e 
de riqueza. (MONTANARI, 2008, p.112).  

Destarte, por longo tempo a comida foi uma oportunidade de distinção 

social, digamos que ainda é; por intermédio do luxo e do acesso a determinados 

produtos. Contudo, com a democratização do consumo, característico da lógica 

industrial, as diversidades de alimentos foram encontrando caminhos até as mesas 

de muitos. Para distanciarem e se distinguirem dos demais os aristocratas sempre 

encontravam novo padrão que os tornavam únicos. Vale citar alguns regimes 

impostos: comer pouco, comer especialmente vegetais, a estética da magreza, entre 

outras, muito difundidas na Europa até o início do século XX.  
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O sucesso das doutrinas vegetarianas, propugnadas na Idade das Luzes 
por tantos pensadores e filósofos (fala por toso o nome de Rousseau), é a 
nova proposta “iluminada” de motivos e imagens bem experimentadas da 
tradição cristã: o alimento vegetal como alimento de paz e não-violência, 
como escolha de vida natural (...) são, evidentemente, problemas e 
controvérsias da elite, que encontram um sentido somente no interior de 
uma sociedade rica e opulenta como a aristocracia e da alta burguesia. 
Quando estes temas começam a ultrapassar os limites do âmbito social que 
os viu nascer; quando os convites à racionalidade do alimento e, quem 
sabe, à opção vegetariana chegam aos camponeses e aos operários, o 
efeito é ridículo, para não dizer irrisório. (MONTANARI, 2003, p.188-189) 

A interferência externa que colocou um ponto final nesse padrão estético foi 

a Guerra e a experiência da fome; e a figura desejável voltou a ser um corpo viçoso 

“nos anos 1950 as figuras femininas que povoam os anúncios publicitários são 

marcadas, de preferência, pelas imagens tradicionais de um uma corporeidade 

vigorosa e ‘cheia’” (ibidem, p. 211), podemos cautelosamente afirmar que já não 

sofremos da antiga esquizofrenia do medo das privações. Contudo, com uma 

população atual estimada em sete bilhões de habitantes a preocupação com a 

alimentação sempre estará no pensamento da humanidade. 

Contemporaneamente o objetivo gastronômico constitui em não se fixar em 

uma determinada cultura, ou seja, com o caráter territorial, mas sim apresentar ou 

divulgar a mesa e os sabores de todos os territórios possíveis, constituindo assim 

um processo de globalização dos mercados e dos modelos de cozinhas, “dando 

origem a um modelo inédito de consumo que alguns sociólogos propuseram chamar 

de ‘glo-cal’. Porque as identidades, além de serem mutáveis no tempo, são 

múltiplas” (MONTANARI, 2008, p.153). Todavia, não podemos descartar que a 

cozinha internacional tem raízes antigas na história da civilização humana. 

Teoricamente as inúmeras denominações que são criadas para as cozinhas e suas 

efetivas práticas de existirem não dispensam de pensarmos o essencial do nosso 

trabalho de pesquisa, que comer junto é típico da espécie humana: “’Nós’, diz um 

personagem de Plutarco em Dispute Conviviali, não nos convidamos uns aos outros 

para comer e beber simplesmente, mas para comer e beber juntos’ (MONTANARI, 

2008, p.157). 

Quanto à citação acima convém analisarmos que as sociedades 

estabelecem suas convenções, seus códigos, e esses simbolismos, assim como a 

língua falada são constituintes de determinado povo. Da mesma forma o sistema 
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alimentar também transporta características únicas desse povo, como um elemento 

da prática da sociabilidade. 

as histórias que contamos nos lembram que toda cultura, toda tradição, toda 
identidade é um produto da história, dinâmico e instável, gerado por 
complexos fenômenos de troca, de cruzamento, de contaminação. Os 
modelos e as práticas alimentares são o ponto de encontro entre culturas 
diversas, fruto da circulação de homens, mercadorias, técnicas, gostos de 
um lado para o outro do mundo (ibidem, p.189). 

Para o homem do século XXI a alimentação tem caráter político, econômico, 

antropológico, sociológico, e cultural tão diverso como no passado, contudo cabe às 

sociedades atuais uma responsabilidade diferenciada, pois com os avanços 

tecnológicos e de produção, elas ainda não foram capazes de distribuírem o 

alimento de forma equânime entre todos os seus membros, respeitando-se seus 

hábitos culturais, porém constituindo a todos o direito universalmente 

salvaguardado, o direito à vida. Conforme nos elucida a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos - DUDH. Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da 

Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. 

Artigo 25. 1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de 
assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, 
vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais 
indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, 
invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de 
subsistência fora de seu controle. 

Diversos países, em suas constituições copiaram o artigo 25 da DUDH, em 

sua integralidade ou fizeram referência a esses direitos; salientamos aqui o exemplo 

brasileiro que na Constituição Federal de 1988 avançou significativamente na 

proteção aos direitos fundamentais; dentre eles o direito à alimentação que se 

encontra presente, explícito e implicitamente, ao longo do texto constitucional – 

“Artigo 1º, inciso III: a dignidade da pessoa humana” (CF/88) deve-se entender como 

um dos fundamentos da República Federativa do Brasil anuncia que o povo somente 

conseguirá uma vida digna no momento em que tiver mínimas condições de 

sobrevivência com o acesso à moradia, vestuário, educação, alimentação, saúde 

etc. 

Jacques Diouf, Diretor geral da Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura, afirmou no discurso proferido no Dia Mundial da 
Alimentação em 2007: “O direito à alimentação requer uma mudança de 
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paradigma: deve deixar de ser entendido como um ato de caridade e 
começar a ser considerado como um direito. Assegurar que todos os seres 
humanos disponham de um suprimento de alimento adequado e estável é 
mais que uma obrigação moral e um investimento com retornos econômicos 
potencialmente altos: é a realização de um direito humano fundamental, e o 
mundo tem os meios para torná-lo realidade. (DIOUF, 2007) 

 

IV - Três entrevistas que nos levaram a repensar os mecanismos de 

sociabilidade entre pessoas de culturas tão distintas. 

 

Deixemos as questões jurídicas para outro trabalho e agora vamos buscar 

uma reflexão sobre a gastronomia chinesa e a sociabilidade que dela pode advir. 

Através de sua cultura alimentar e de seus restaurantes típicos na Cidade do 

Rio de Janeiro, os chineses entrevistados alcançaram uma possibilidade tangível de 

diversificar as formas que podem usar para facilitar sua comunicação e sua 

convivência em um ambiente, teoricamente hostil para ele. Destarte, encontramos 

nesse pensamento de Montanari uma nítida alusão ao objeto desta pesquisa à 

sociabilidade através do alimento:  

Assim como a língua falada, o sistema alimentar contém e transporta a 
cultura de quem a pratica, é depositário das tradições e da identidade um 
grupo. (...) é instrumento de identidade, mas também o primeiro modo para 
entrar em contato com culturas diversas, uma vez que comer a comida de 
outros é mais fácil – pelo menos aparentemente – que decodificar sua 
língua (ibidem, p.183). 

Segundo POULAIN (2004) “a cozinha e as maneiras à mesa são atividades 

sociais que se desenvolvem num espaço deixado livre por um conjunto de 

condicionantes materiais: ecológicas, tecnológicas e biológicas”. A transação 

intercultural apresentada pela sociologia da alimentação nos leva a repensar a 

função estruturante de organização da sociedade através do estudo dos alimentos. 

Podemos compreender aqui que o alimento é para o Homem, fonte de vida, e na 

sua ausência seu o contraponto - a sua morte. 

A cozinha chinesa apresenta-se como uma arte exótica para a cultura 

ocidental. Entretanto, é reconhecida como saborosa e sofisticada, utiliza de vários 

ingredientes em pequenas porções e as formas de preparo normalmente é o que 
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distingue sua forma e seu sabor; o arroz, massa, carnes (de porco, peixe, frango e 

pato), além de legumes de todos os tipos constituem a maioria dos pratos.  

Como um país de dimensões continentais e número acentuado de grupos 

étnico-culturais, a gastronomia chinesa ganhou em riqueza e diversidade, tornando-

se um caldeirão de sabores. As formas de preparo envolvem geralmente o grelhado, 

o cozido, o ensopado e os crus. Segundo os nossos entrevistados serão conhecidos 

mais à frente, a culinária chinesa não usa normalmente a fritura. Em relação à 

China, Jean-Pierre Poulain (2004) nos relata em seu livro Sociologias da 

Alimentação, que os costumes alimentares chineses apresentam características que 

a apresentação internacional da sua cozinha não deixa transparecer. Apenas no 

cotidiano daquela população podemos encontrar os elementos descritos na citação 

abaixo:  

Em relação à China, Françoise Sabban mostrou a importância da 
alimentação fora da refeição. ‘A vida alimentar dos chineses não se reduz 
ao sistema de refeições, que pode parecer fixo e restritivo, mas cujo objetivo 
é de contribuir para a suficiência alimentar. Quando as condições 
econômicas e/ou políticas o permitem, o entre refeições é o tempo dos 
consumos individualizados e sem regra; os que oferecem há séculos, ao 
longo das ruas e dos caminhos, os ambulantes, vendedores de 
especialidades alimentares que se degusta à vontade, sem etiqueta e não 
importa a que hora do dia ou da noite’ (Aymard, Grignon, Sabban, 1993). 
Trabalhos mais antigos de Dournes, sobre a refeição dos Jörai do Centro do 
Vietnã, tinham já evidenciado esta dualidade alimentar entre a refeição 
instituída e a alimentação espontânea, consumida ao longo de toda a 
jornada. Ele enfatiza as funções destas tomadas alimentares fora das 
refeições, que longe de serem dessocializadas, participam do tecimento do 
vínculo sociais, acompanhando o encontro de um amigo, a pausa nos 
trabalhos de campo ou a descoberta feliz de um fruto ou de uma pequena 
presa... (DOURNER, 1981, p.180 apud POULAIN 2004 p.257) 

Contudo, vale ressaltar que essa citação cabe apenas como ilustração fugaz 

neste trabalho, pois é seus hábitos entre os nativos que validam uma análise mais 

profícua, neste contexto uma característica da gastronomia chinesa curiosa quando 

há um número grande de comensais busca-se usar uma mesa redonda, com 

diversos pratos a serem compartilhados, e a presença do chá é essencial nessa 

gastronomia. Em algumas visitas realizadas a alguns restaurantes chineses, como 

no Centro de Cultura Chinesa no bairro da Tijuca podemos claramente observar 

essa característica. 
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Não comemos com nosso espírito, degustamos segundo as normas 
culturais ligadas ao sistema de trocas recíprocas que está na base de toda 
vida social. É por isso que cada povo se define por suas práticas 
alimentares e suas maneiras à mesa tão claramente, tão certamente, 
quanto por sua língua, suas crenças ou suas praticas sexuais (MOULIN, 
1975, apud POULAIN, 2004, p.161).  

Podemos afirmar que a China e os chineses exercem sentimentos diversos, 

do curioso ao antagônico e que geralmente envolvem as informações desconexas 

sobre alimentação e higiene dessa população. Com respeito ao trabalho tendemos a 

rejeitar e a desconfiar de suas práticas laborais; entretanto, não desconsideramos o 

rigor com que se dedicam ao trabalho, assim como a cultura chinesa causa-nos 

surpresa e curiosidade.  

As entrevistas que realizamos para esse trabalho são: a primeira com o Sr. 

Fang cozinheiro profissional e dono de restaurante na zona norte da cidade do Rio 

de Janeiro; a segunda com o Sr. Chong cozinheiro e comerciante de loja no Centro 

popular do Saara, região metropolitana do Rio de Janeiro. Buscaremos esclarecer 

pontos de vistas distintos de homens que culturalmente diferentes da população da 

cidade do Rio de Janeiro encontraram um equilíbrio plausível entre seu acervo 

cultural e o padrão cultural do nativo39. Em uma terceira entrevista traremos uma 

jovem chinesa de 30 anos que reside e trabalha em um bar na zona sul do Rio de 

Janeiro.  

Primeiramente relataremos a entrevista com o Sr. Fang, 52 anos, casado e 

que tem um único filho nascido na China. Comerciante na área de gastronomia, 

cozinheiro profissional formado na China, atua em restaurante típico há cinco anos 

em um bairro da zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Sua trajetória de 

imigração, em vários momentos é absolutamente ordinária. O senhor Fang, como 

ele se identifica, é casado com uma chinesa, tem um filho chinês e reside no Brasil 

há 24 anos.  

 

                                                           
39é aquele que se compraz em estar na sua posição de normalidade, que se tranquiliza com o fato de 

que seu mundo “natural” resta como o mundo de sempre, que se sente confortável, enfim, pelo fato 
de se reconhecer nos signos e ofertas de sentido do outro nas situações de interação. (MELLO, 2012 
p. 58) 
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Imigrou já adulto e não possuía no Brasil nenhum referencial familiar que lhe 

pudesse assegurar abrigo ou garantias. Com ele imigraram mais quatro homens 

jovens com aproximadamente a mesma idade. Vieram em busca de trabalho, 

qualquer trabalho, segundo o senhor Fang. Desembarcou na cidade do Rio de 

Janeiro, onde realizou inicialmente pequenos trabalhos com alguns chineses já 

estabelecidos no bairro do Andaraí. O comércio sempre foi sua atividade principal e 

posteriormente enveredou para o setor da gastronomia – como proprietário de um 

restaurante de comida típica chinesa. Viaja constantemente por várias cidades 

brasileiras como São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Belém. O caráter de todas essas 

viagens é sempre profissional. 

O nosso entrevistado embora conheça alguns chineses, principalmente os 

donos de outros restaurantes de comida típica da zona norte da cidade, afirma que 

não tem o hábito de conviver muito com eles. Tem poucos amigos, tanto chineses 

quanto brasileiros. No que tange seu relacionamento com os brasileiros ele 

considera bom, muito bom. Quanto à aprendizagem da língua nativa – neste caso a 

língua portuguesa - segundo ele aprendeu no dia a dia: “eu escuto, fala, e repito; 

escuto, fala frango, falo frango, frango, frango, até aprender”. Como nos diz, é mais 

prático aprender com o convívio direto com o nativo.  

O Senhor Fang tem um filho de 25 anos, que estudou na China e ao chegar 

ao Brasil fez o ensino médio e concluiu duas faculdades – uma de turismo e outra de 

vídeo games sendo fluente no seu idioma nativo e no português. Trabalha na zona 

sul do Rio de Janeiro em uma agência de turismo. A esposa do senhor Fang não 

trabalha ‘só dorme e come’, segundo o entrevistado, eles sempre retornam a China 

a passeio, porém não imagina algum dia voltar a viver lá. Do ponto de vista dele não 

teria mais o que fazer na China. 

Durante nossa conversa, a todo o momento ele pedia licença para 

recepcionar um cliente ou dar atenção em alguma demanda na cozinha, sem falar 

que fomos interrompidos inúmeras vezes por ligações telefônicas. 

Quando falávamos sobre família, filhos e estudo ele deixou claro que seu 

filho, assim como muitos jovens chineses quando vêm para o Brasil estudam e 

estudam muito. E essa é uma preocupação dos pais, que embora não retornem aos 
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estudos quando chegam ao Brasil procuram dar aos filhos uma educação 

qualificada, mais científica. 

Ele também observou que sou vizinha de seu restaurante, pois de acordo 

com seu relato ele sempre me vê passando na frente de seu estabelecimento 

comercial e adentrar no prédio que fica a alguns metros de distância. Nesse 

momento, travamos uma conversa mais informal, considerando que ele nos 

observava e nós observamos o seu restaurante40.  

Para o Sr. Fang o convívio com o brasileiro é tranquilo e cordial, ele tem 

clientes que frequentam seu restaurante há muito tempo, ou seja, uma clientela 

assídua, assim como sempre aparecem novos clientes que ele nunca viu por ali. 

Interessante foi observá-lo comentando sobre comida chinesa e comida 

brasileira. Para ele a comida brasileira é melhor, mais gostosa e mais fácil de 

preparar, tem sabor peculiar. De acordo com ele a comida chinesa é bonita, mas dá 

muito trabalho, tem que cortar tudo pequeno e não precisa disso. Foi quando ele 

exemplificou a comparação mencionando o churrasco que é só colocar sal e fica 

muito saboroso.  

Passemos agora a entrevista com o Senhor Chong, casado, 42 anos, pai de 

três filhos brasileiros, comerciante de uma loja de artigos de produtos de importação 

no Centro da Cidade do Rio de Janeiro, ele nós contou que veio para o Brasil com a 

ajuda de um tio, que é proprietário de um restaurante típico no Edifício Central, na 

região do largo da Carioca na cidade do Rio de Janeiro. Trabalhou com o tio por 

algum tempo, e depois conseguiu ser proprietário de seu próprio negócio. 

Assim como o primeiro entrevistado, também aprendeu o português no 

convívio com os nativos, no dia a dia, embora ele reconheça que muitos chineses 

aprendam em cursos, ou com ajuda de professores particulares. Ele preferiu 

aprender na prática. Quanto a esses professores particulares ele esclarece que 

normalmente são filhos de chineses que vivem no Brasil ou nasceram aqui são 

proficientes nos dois idiomas. 

                                                           
40O Sr. Fang se refere a mim e aos membros da família de minha irmã que é na verdade quem mora 

ao lado de seu restaurante. 
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Em nossa conversa ele mostrou-se acessível a todas as perguntas, relatou-

nos que quando veio para o Brasil, era fã do Airton Senna, conquanto 

desconhecesse sua nacionalidade até vir morar no Brasil, e da seleção brasileira de 

futebol. Para nosso entrevistado, a China antes não conhecia o Brasil, porém há uns 

20 anos a China descobriu o Brasil e o Brasil descobriu a China; as relações 

segundo ele melhoram e os chineses gostam de vir para cá, porque há 

possibilidades de viver bem aqui. 

Ele e sua família gostam de passear pelas áreas livres da cidade, como: 

parques e praia. “Adora” carnaval e considera o povo carioca muito amigável e 

divertido. Que para ele aqui é muito fácil de viver, porque levamos a vida com 

leveza, sem burocratizar as relações, se “você quer dançar - dança, se você quer 

ficar olhando - olha, não importa o que você está fazendo, sente-se integrado, sente-

se parte”, ninguém te incomoda você não é exigido em sua intimidade por isso. Para 

ele isso é ser feliz, ter liberdade. 

Nossa entrevista ocorreu em sua loja, e fomos interrompidos inúmeras 

vezes, para que ele pudesse dar atenção pessoalmente aos clientes, embora 

houvesse na loja além dele mais duas funcionárias, ele sempre se colocava a 

disposição dos clientes em tirar dúvidas sobre algum produto característico; como 

uma cliente que desejava comprar quimonos em quantidade; e ele explicou a origem 

do produto e comprometeu-se em conseguir o produto, nas cores exigidas pela 

cliente, para entregar em alguns dias. Consideremos esse traço uma característica 

normal de um comerciante, entretanto, vale ressaltar que o seu carisma com o 

público é muito peculiar, se compararmos com outros tantos comerciantes que 

diariamente convivemos. Para alguém que vem de uma cultura que o senso comum 

considera “fechada”, ele realmente possui características muito especiais de empatia 

tanto com o público, como também com as funcionárias.  

Em um dado momento, o meu informante, ou melhor, o meu contato; 

denomino aqui a pessoa que foi responsável pelo meu acesso a Sr. Chong, um 

radialista da rádio Saara, entrou coincidentemente na loja. Sem haver me visto ele 

perguntou se eu havia entrado em contato, quando o Sr. Chong apontou em minha 

direção. 
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A relação de amizade entre eles era evidente, ficaram conversando por um 

breve momento, sobre assuntos afins, após retornamos a nossa entrevista. 

Ambos denotaram em suas conversas que não possuem muitos amigos 

sejam eles brasileiros ou chineses. Mas os que eles conhecem têm muita 

consideração, como demonstrou o Sr. Chong ao falar de seu cabeleireiro, que é o 

mesmo desde que chegou aqui na cidade do Rio de Janeiro. Colocou-se a 

disposição de futuras conversas e confirmou que gostaria de ver o trabalho pronto.  

Como pesquisadores o que essas duas entrevistas tem em comum, é a 

capacidade que tanto o Sr. Fang, quanto o Sr. Chong possuem de relacionamento 

como o nativo. Observamos que seu envolvimento com seus empregados, 

considerando que ambos são comerciantes, é mais do que cordial, poderíamos 

descrever como amigável.  

O sotaque muito característico de sua língua, não atrapalha na comunicação 

ambos falam o português e compreendem muito bem. Entre eles só falam na língua 

nativa, e não dão atenção se causa estranheza ou não. Ambos consideram muito 

importante que os filhos estudem no Brasil. Para o Sr. Chong, os seus filhos só 

decidirão pela dupla cidadania quando estiverem adultos e tomarão essa decisão 

por conta própria, ele acredita ser importante que os filhos tenham nacionalidade 

brasileira. O que garantiria direitos aos filhos. 

E nessa questão foi que começamos a perceber o quanto esses dois 

chineses, por nós entrevistados estavam plenamente inseridos na cultura brasileira. 

Ambos compreendem o padrão cultural nativo e já se encontram tão intimamente 

ligadas à cultura que os recepcionaram que poderíamos afirmar segundo Mello 

(2012) que eles adquiriram plena “fluência cultural” ou, ainda, segundo Schutz que 

ao serem plenamente absorvidos pela cultura receptora “então o estrangeiro não 

será mais um estrangeiro e seus específicos problemas terão sido resolvidos” 

(SCHÜTZ, 2010, p.129). 

 

Escreveremos agora sobre a terceira entrevista, com a Yung. Uma jovem de 

30 anos que chegou ao Brasil há 13 anos e inicialmente morou na baixada 
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fluminense, no Município de Caxias, posteriormente no Município de Niterói e agora 

mora e trabalha na zona sul do Rio de Janeiro.  

Chegamos para conversar com ela sem agendamento prévio, contudo ela 

colocou-se disponível, sem apresentar nenhum constrangimento. Estávamos eu e o 

Professor Marcelo Mello retornando de uma reunião sobre estudos da imigração 

chinesa na UFRJ. Ele sugeriu pararmos no bar e realizar a entrevista o que 

prontamente a jovem chinesa aceitou. Foi até muito curioso essa abordagem, 

porque segundo ela: ‘Eu adoro falar e dar entrevista’.  

Yung adotou o nome de Lúcia, pois de acordo com ela seu nome é muito 

difícil para nós brasileiros pronunciarmos, então Lúcia ficou mais fácil. 

Ela imigrou com o objetivo de trabalhar e fixar residência aqui no Brasil por 

tempo indeterminado. Veio através de contato que tinha aqui, embora tenha 

esclarecido que na região da China de onde ela veio, sempre aparece alguém para 

agenciar chineses que queiram imigrar para o Brasil. Entretanto, segundo ela, no 

seu caso e de seus primos, isso não aconteceu, ela veio por intermédio de um tio, 

não consanguíneo, que é o dono do bar que eles trabalham. Essa referência à 

presença de tios e primos, mesmo que não haja consanguinidade, foi apontado por 

(MELLO, 2012, p.66) como podemos estabelecer a conexão com seu texto: 

Chegar a um país como imigrante com o auxilio de um conhecido ou 
parente pode fazer toda a diferença. Um ‘primo’, um ‘tio’, alguém que pode 
não ser necessariamente parente por consanguinidade, mas próximo por 
afinidade e que tenha chegado antes no país pode facilitar a instalação e 
abreviar os passos necessários para se arranjar moradia, os documentos 
necessários para trabalhar e, enfim, o desejado empregado. 

Dando continuidade a nossa entrevista, ela nos informa que todos moram 

juntos – ela os primos que vieram com ela o tio e a família dele; eles aprendem o 

português no dia a dia. Gosta de estudar e aprender, mas não estuda mais, o 

trabalho absorve seu tempo, o que inviabiliza o retorno às aulas, mas ela gosta de 

ler. Nesse momento, comuniquei a ela que a presentearia com livros e se ela 

aceitaria. Imediatamente disse que sim, porém os livros deveriam ter muitas figuras, 

já que ela não conhecia muito profundamente a língua portuguesa, um livro muito 

complexo dificultaria sua compreensão, então me comprometi a levar livros 

destinados à alfabetização de brasileiros. 
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Yung frequenta a igreja católica, gosta de passear na praia nos dias de folga 

do trabalho. E assim como os outros dois entrevistados mantém contato permanente 

com a família em sua terra natal. Uma diferença apresentada entre essa jovem e 

seus conterrâneos está na relação que eles têm com os estudos dos jovens. Yung, 

não estuda mais, o trabalho absorve todo o seu tempo; enquanto os filhos naturais 

de nossos dois entrevistados são incentivados pelos pais à escolarização e ao 

aprofundamento técnico-científico. 

Falamos sobre a comida brasileira e a comida chinesa e se haveria para ela 

uma relação de proximidade entre nossas culturas com frutos em nossas culinárias, 

segundo ela, a cozinha brasileira é apreciada por ela e por aqueles que convivem 

com ela; e a cozinha chinesa deve atrair os brasileiros porque é diferente, mais 

exótica. E como vivemos em uma cidade cosmopolita as culinárias internacionais 

estão presentes em vários locais. 

Yung assim como o Sr Chong e o Sr Fang, compreendem para nós três 

imigrantes que embora apresentem características em alguns momentos distintos, 

sejam em relação ao modus operandi que usaram para chegar ao Brasil, sejam em 

relação aos seus trabalhos atuais, possuem em comum, uma identificação com a 

população que os acolheram, no caso específico a população da cidade do Rio de 

Janeiro, assim como a forma de apropriação da língua como nos reporta Mello em 

seu livro: 

 

O imigrante, por seu turno aprende o idioma da cultura receptora por 
necessidade de comunicação, é dele com frequência que deve partir a 
oferta de sentidos e significados para a interação e, nessa condição, 
apreende não raro o idioma estrangeiro com rapidez por estar 
frequentemente colocado no polo ativo da comunicação, como aquele que 
pela regra tácita do contato com o nativo da cultura receptora deve se 
esforçar para se fazer entender (MELLO, 2012, p.58). 

Naturalmente os entrevistados nos apresentaram em nossas conversas que 

eles conseguiram compreender a cultura receptora, decodificar minimamente seus 

elementos cognitivos, sociais e legais, e hoje se encontram integrados a essa cultura 

e, embora sendo estrangeiros e cultivando suas raízes, através da língua, da 

alimentação e de outros hábitos característicos de sua cultura de origem, vivem 
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como e sentem-se como brasileiros, e ensinam seus a filhos a cultivarem a cultura 

receptora com naturalidade. 

Essa leitura veio em alguns momentos de nossas entrevistas, contudo 

apresentou-se com mais ímpeto, quando o Sr. Fang nos diz que seu filho pode se 

casar com uma brasileira, antes isso seria problema hoje não mais. Que ele 

saboreia mais a comida brasileira, como o feijão com arroz, e que adora churrasco.  

Embora ele tenha como profissão a culinária chinesa, e que essa culinária sirva 

como um meio de atração e socialização com a população nativa por ser diferente 

rica em detalhas e de sabor característico; a preferência dele é a comida brasileira, 

mais fácil de fazer e saborosa. 

O Sr. Chong também é cozinheiro profissional. Vivenciou no restaurante do 

tio, o quanto a comida chinesa atrai a população carioca para os restaurantes 

típicos. Para Montanari (2008) o reconhecimento pelo gosto da comida é ensinado, 

logo não podemos definir como algo bom ou ruim por si só, e nesta contextualização 

podemos presumir que a culinária chinesa, assim como a italiana, a japonesa, entre 

tantas outras pode servir como elemento cultural não exclusivamente como um 

agregador de culturas, mais como um facilitador do processo de socialização dos 

que vem de fora. 

Quando ambos concordam que a culinária chinesa foi sim um elemento 

cultural típico de seu país que facilitou e provavelmente ainda facilitará a inserção de 

muitos imigrantes, no processo de socialização entre esses estrangeiros e os 

nativos. “a comida é expressão da cultura não só quando produzida, mas também 

quando preparada e consumida” (MONTANARI, 2008, p.7). Contudo, como nos 

assegura “Jean-Louis Flandrin: uma coisa é comer algo esporadicamente ou ainda 

por hábito; outra coisa é apreciá-la” (ibidem, p.110), essas observações são 

importantes para nós entendermos que a proposta desse trabalho, encontrou um 

ponto de convergência entre o imaginário do pesquisador e a realidade do objeto 

pesquisa. 

A relevância de nossos estudos é percebida por permitir a conjugação dos 

estudos da sociologia da alimentação com a sociologia da imigração. Acreditamos 

que essa interface possa contribuir na compreensão de como os imigrantes 
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adquirem aquilo que Mello (2012) chama de “fluência cultural” e que embora as 

diferenças culturais existam a alimentação, a culinária e o compartilhamento dos 

hábitos alimentares podem diminuir essas distâncias. Nosso trabalho busca permite 

compreender e analisar as possibilidades que os estudos sobre a alimentação, os 

hábitos alimentares e o “comer junto”, conforme Montanari (2008) trazem em 

benefício aos estudos já existentes a sociabilidade entre os povos. 

comer junto é típico (ainda que não exclusivo) da espécie humana: ‘nós’, diz 
um personagem de Plutarco em Dispute conviviali [Debates conviviais], não 
nos convidamos uns aos outros para comer e beber simplesmente, mas 
para comer e beber juntos. E uma vez que os gestos feitos junto de outros 
tendem a sair da dimensão simplesmente funcional para assumir um valor 
comunicativo, a vocação convivial dos homens se traduz imediatamente na 
atribuição de um sentido para os gestos que fazem ao comer. Também 
desse modo a comida se define como uma realidade deliciosamente cultural 
(MONTANARI, 2008, p.157). 

Enfatizando a natureza simbólica da vida social, podemos buscar 

compreender como a fluência cultural apresentada em nossos entrevistados 

contribui para um novo pressuposto analítica, nesse universo já tão explorado das 

relações humanas, em destaque neste trabalho as relações entre o imigrante e 

aquele que o recepciona.  
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2. CONCLUSÃO 

As entrevistas como recurso metodológico viabilizou o conhecimento básico 

necessário para correlacionarmos à cultura alimentar trazida pelo imigrante e o 

processo de sociabilidade. A hipótese de que a culinária era um elemento facilitador 

da adaptação de imigrantes chineses junto à população local tornou-se mais 

tangível. “A alimentação constitui, assim, um terreno de exercício privilegiado para a 

articulação de esquemas explicativos” (POULAIN, 2006, p.154). 

Conhecer nossos entrevistados, conversar com eles, poder ouvi-los 

possibilitou-me mergulhar nesse universo de saberes e sabores. Como se fosse 

transportada para um mundo novo, que inicialmente considerava diferente do meu, 

mas na essência é semelhante. O imigrante busca viver em um lugar diferente do 

seu e compreender esse novo lugar, e as pessoas que ali habitam é primordial. 

Enquanto eles abriam suas histórias, ficamos receptivos a fazer uma nova história, 

dificilmente um entrevistador vivência essa situação de intimidade com os seus 

entrevistados e sai desse encontro exatamente como entrou; o que estou dizendo é 

que estas histórias passaram a fazer parte da minha vida, e as trocas que vieram 

deste processo foram transformadoras para mim.  

Ao coadunarmos os mecanismos de sociabilidade dos 

imigrantes/estrangeiros com os estudos da sociologia da alimentação, optamos pelo 

Conceito de Fluência Cultural por considerá-la um instrumento consistente de 

análise que circula com desembaraço para compreendermos o que constitui o 

sucesso alcançado por nossos casos empíricos aqui estudados; como destaca Mello 

(2012) ao afirmar que o imigrante adquire fluência cultural quando, transcende o 

conhecimento dos valores centrais da cultura aproximada, ele consegue desenvolver 

uma consciência crítica a cerca dos estereótipos, fórmulas e tipificações com as 

quais o nativo o representa. Logo não é apenas ter direitos, mas ter a capacidade de 

viver da melhor forma possível num ambiente que lhe é apresentado, ora hostil, ora 

não. 

As possibilidades que os movimentos migratórios trouxeram, de 

diversificação cultural, e no tema específico deste trabalho a cultura alimentar 
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chinesa, figurou como capaz de imprimir novas dinâmicas de sociabilidade. A priori a 

gastronomia internacional encontra muita receptividade nas metrópoles brasileiras; e 

pode legitimar o esforço desses imigrantes chineses em procurar aportes na sua 

culinária para sua inserção na cultura receptora.  

O desenvolvimento (...) de uma etnologia empírica, privilegiando os estudos 
de campo, irá permitir a primeira verdadeira tomada de consciência da 
alimentação como atividade geradora de sociabilidade (...) a atividade social 
mais importante é de longe a busca de alimento (POULAIN, 2006, p.157). 

Destarte, ao cooptar uma área da sociologia que carece de estudos no 

Brasil, a sociologia da alimentação, o anseio deste trabalho final de curso, foi buscar 

pela interdisciplinaridade, o que poderíamos pontuar como uma das conquistas mais 

profícuas da inteligência do século XXI, podendo ser essas interações diferenciadas, 

um novo norte na construção dos nossos saberes e neste caso novos sabores. 

E, sem dúvida, os discursos atuais sobre a imigração, que são chamados 
de ‘apaixonados’ (i.e., irracionais) e que tratam, na verdade, não dos 
‘outros’, da alteridade (i.e., do que não sou eu), mas de si, da identidade do 
eu – esta é uma das funções essenciais do discurso sobre a imigração: fala-
se objetivamente de si quando se fala dos outros (SAYAD, 1998, p.20) 
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